
ลําดับ สังกัด จํานวน (คน)
1 คณะครุศาสตร 96
2 คณะพยาบาลศาสตร 38
3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 23
4 คณะวิทยาการจัดการ 110
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 73
6 บัณฑิตวิทยาลัย 3
7 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 36
8 โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 46
9 โรงเรียนการเรือน 67

492

สรุปจํานวนอาจารยที่ไดรับการเพิ่มพูนความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาฯ
(แยกรายหนวยงาน)

รวมจํานวน



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1 นางสาวกรณิศ ทองสอาด คณะครุศาสตร
2 นางสาวกรรวิภาร หงษงาม คณะครุศาสตร
3 นางกัญญารัตน ชูเกลี้ยง คณะครุศาสตร
4 นายกันตศักด์ิ โกศลศักด์ิ คณะครุศาสตร
5 นางสาวกัลยา ชนะภัย คณะครุศาสตร
6 นางสาวกัลยา พงษประเสริฐ คณะครุศาสตร
7 นางกานดา โตะถม คณะครุศาสตร
8 นางสาวกานดา ธีระทองคํา คณะครุศาสตร
9 นางสาวกิตติกา อยูยงสินธุ คณะครุศาสตร
10 นางสาวกุลธิดา มีสมบูรณ คณะครุศาสตร
11 นางสาวกุสุมา คําผาง คณะครุศาสตร
12 นางสาวเกยูร วงศกอม คณะครุศาสตร
13 นางเกษร ขวัญมา คณะครุศาสตร
14 นางขวัญฟา รังสิยานนท คณะครุศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
15 นางสาวจรรยา ชื่นเกษม คณะครุศาสตร
16 นายจรูญ เฉลิมทอง คณะครุศาสตร
17 นางสาวจิตตวิมล คลายสุบรรณ คณะครุศาสตร
18 นายจิระ จิตสุภา คณะครุศาสตร
19 นางสาวจิราพร รอดพวง คณะครุศาสตร
20 นางจุฬินฑิพา นพคุณ คณะครุศาสตร
21 นางสาวเจนจิรา สืบศรี คณะครุศาสตร
22 นายฉัตรชัย บุษบงค คณะครุศาสตร
23 นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม คณะครุศาสตร
24 นางสาวชนมธิดา ยาแกว คณะครุศาสตร
25 นายชนะศึก นิชานนท คณะครุศาสตร
26 นายชนินทร ฐิติเพชรกุล คณะครุศาสตร
27 นางสาวชนิสรา ใจชัยภูมิ คณะครุศาสตร
28 นายชาญชัย ผุงศิริ คณะครุศาสตร
29 นางฌลาพิชญ บุญจิตสิทธิ์ศักด์ิ คณะครุศาสตร
30 นางสาวฐิติพร พันธวงศ คณะครุศาสตร

รายนามอาจารยที่ไดรับการเพิ่มพูนความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาฯ



31 นายณรงคศักด์ิ ชัยสวัสดี คณะครุศาสตร
32 นางสาวดนยา อินจําปา คณะครุศาสตร
33 นางดวงเดือน วรรณกูล คณะครุศาสตร
34 นายทรรศนัย โกวิทยากร คณะครุศาสตร
35 นางสาวทิพย ขําอยู คณะครุศาสตร
36 นางสาวทิพสุดา คิดเลิศ คณะครุศาสตร
37 นางสาวธนพรรณ เพชรเศษ คณะครุศาสตร
38 นางสาวธนวดี ศุกระกาญจน คณะครุศาสตร
39 นางสาวนงคราญ สุขเวชชวรกิจ คณะครุศาสตร
40 นางนงเยาว นุชนารถ คณะครุศาสตร
41 นางสาวนารีนารถ บุญสา คณะครุศาสตร
42 นางนิฤมล สุวรรณศรี คณะครุศาสตร
43 นางสาวนิศารัตน อิสระมโนรส คณะครุศาสตร
44 นางสาวเบญจรัตน อวมเครือ คณะครุศาสตร
45 นางเบญจวรรณ ก่ีสุขพันธ คณะครุศาสตร
46 นางประพิมพใจ เปยมคุม คณะครุศาสตร
47 นางสาวประไพพรรณ แกววิเชียร คณะครุศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
48 นางสาวประภาวรรณ สมุทรเผาจินดา คณะครุศาสตร
49 นางสาวประวิชญา แขงขัน คณะครุศาสตร
50 นางสาวปยนัยน ภูเจริญ คณะครุศาสตร
51 นางปุณยวีร จิโรภาสวรพงศ คณะครุศาสตร
52 นางพรใจ สารยศ คณะครุศาสตร
53 นางสาวพรชุลี ลังกา คณะครุศาสตร
54 นายพรเทพ ลี่ทองอิน คณะครุศาสตร
55 นางสาวพรพิมล นามวงศ คณะครุศาสตร
56 นางสาวพรรัก อินทามระ คณะครุศาสตร
57 นางพัชรพร ศุภกิจ คณะครุศาสตร
58 นางสาวพันพัชร ปนจินดา คณะครุศาสตร
59 นางสาวภริมา วินิธาสถิตยกุล คณะครุศาสตร
60 นายมงคลชัย บุญแกว คณะครุศาสตร
61 นางสาวมุทิตา ทาคําแสน คณะครุศาสตร
62 นางสาวเมธาพร ยะดอนใจ คณะครุศาสตร
63 นางสาวเมธาวี กันพูล คณะครุศาสตร



64 นางสาวรวี ศิริปริชยากร คณะครุศาสตร
65 นางระวีวรรณ นาวาพานิช คณะครุศาสตร
66 นางสาวรัตนาพร หลวงแกว คณะครุศาสตร
67 นางสาวรัถยา เชื้อกลาง คณะครุศาสตร
68 นางสาววรรณวิมล เณรทรัพย คณะครุศาสตร
69 นางสาววันเพ็ญ บุตรพรม คณะครุศาสตร
70 นางวิมลรัตน ศาสตรสุภาพ คณะครุศาสตร
71 นางสาววิไลลักษณ ภูมิภาค คณะครุศาสตร
72 นางสาววิไลวรรณ ปนวัง คณะครุศาสตร
73 นางวีณัฐ สกุลหอม คณะครุศาสตร
74 นางสาวศศนันทน บุญยะวนิช คณะครุศาสตร
75 นางสาวศศิธร รณะบุตร คณะครุศาสตร
76 นางสาวศศิพันธุ เปยนเปยมสิน คณะครุศาสตร
77 นายสมพล พวงดอกไม คณะครุศาสตร
78 นายสิทธิพร เอ่ียมเสน คณะครุศาสตร
79 นางสาวสิริลักษณ มณีรัตน คณะครุศาสตร
80 นางสาวสุดารัตน พงษพันธ คณะครุศาสตร

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
81 นางสุทธิพรรณ ธีรพงศ คณะครุศาสตร
82 นางสาวสุธากร วสุโภคิน คณะครศุาสตร
83 นายสุนทร เทียนงาม คณะครุศาสตร
84 นางสุภาพร มูฮําหมัด คณะครุศาสตร
85 นางสาวสุมน ไวยบุญญา คณะครุศาสตร
86 นางสาวอลงกรณ เกิดเนตร คณะครุศาสตร
87 นายอัครวัฒน วงศฐิติคุณ คณะครุศาสตร
88 นางสาวอัญชุลี สุวัฑฒน คณะครุศาสตร
89 นายอัษฎา พลอยโสภณ คณะครุศาสตร
90 นายอานุภาพ ถูปาอาง คณะครุศาสตร
91 นางอาภรณ ชุนดี คณะครุศาสตร
92 นางสาวอาภาภรณ ภูพวงไพโรจน คณะครุศาสตร
93 นางสาวอารี สุทธิสุข คณะครุศาสตร
94 นางอารีย พรหมเล็ก คณะครุศาสตร
95 นางสาวเอมมิกา วชิระวินท คณะครุศาสตร
96 นางเอ้ืออารี จันทร คณะครุศาสตร



97 นางสาวกิติวัฒนา ศรีวงศ คณะพยาบาลศาสตร
98 นางสาวจตุรดา จริยารัตนกูล คณะพยาบาลศาสตร
99 นางชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ คณะพยาบาลศาสตร
100 นางชรริน ขวัญเนตร คณะพยาบาลศาสตร
101 นางสาวฐิตาพร เขียนวงษ คณะพยาบาลศาสตร
102 นางณัฐกฤตา วงคตระกูล คณะพยาบาลศาสตร
103 นางสาวณัฐยา ศรีทะแกว คณะพยาบาลศาสตร
104 นางสาวณัฐรพี ใจงาม คณะพยาบาลศาสตร
105 นางดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร
106 นางธณิดา พุมทาอิฐ คณะพยาบาลศาสตร
107 นายธีระชล สาตสิน คณะพยาบาลศาสตร
108 นางนภสักรณ วิทูรเมธา คณะพยาบาลศาสตร
109 นางสาวนิรัตนชฎา ไชยงาม คณะพยาบาลศาสตร
110 นางเนตรรัชนี กมลรัตนานันท คณะพยาบาลศาสตร
111 นางสาวบุญสง สุประดิษฐ คณะพยาบาลศาสตร
112 นายปณวัตร สันประโคน คณะพยาบาลศาสตร
113 นางสาวพัชมน อนโต คณะพยาบาลศาสตร
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
114 นางสาวพัชรินทร พรมสอน คณะพยาบาลศาสตร
115 นางสาวพิมพขวัญ แกวเกลื่อน คณะพยาบาลศาสตร
116 นางเพชรรัตน เจิมรอด คณะพยาบาลศาสตร
117 นางสาวเพลินตา พิพัฒนสมบัติ คณะพยาบาลศาสตร
118 นายรังสรรค มาระเพ็ญ คณะพยาบาลศาสตร
119 นางรัชนี ชัยประเดิมศักด์ิ คณะพยาบาลศาสตร
120 นางสาวรุงนภา ปองเกียรติชัย คณะพยาบาลศาสตร
121 นางสาวเรณู ขวัญยืน คณะพยาบาลศาสตร
122 นางสาวลักขณา ศรีบุญวงศ คณะพยาบาลศาสตร
123 นางลัดดาวัลย เตซางกูร คณะพยาบาลศาสตร
124 นายวิวินท ปุรณะ คณะพยาบาลศาสตร
125 นายศตวรรษ อุดรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
126 นางศรีสุดา วงศวิเศษกุล คณะพยาบาลศาสตร
127 นางศิริพร นันทเสนีย คณะพยาบาลศาสตร
128 นางสมจิต นิปทธหัตถพงศ คณะพยาบาลศาสตร
129 นางสาวสุนิดา ชูแสง คณะพยาบาลศาสตร



130 นางสาวอรนุช ชูศรี คณะพยาบาลศาสตร
131 นางอริยา ดีประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร
132 นางอันธิฌา สายบุญศรี คณะพยาบาลศาสตร
133 นางอารียา เตชะไมตรีจิตต คณะพยาบาลศาสตร
134 นางสาวอิสรา โยริยะ คณะพยาบาลศาสตร
135 นางสาวขวัญหทัย เชิดชู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
136 นางสาวจงลักษณ ชางปลื้ม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
137 นายชยาพล ชมชัยยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
138 นางสาวดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
139 นางสาวธนัญภัสร ศรีเนธิยวศิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
140 นางเนื้อออน ขรัวทองเขียว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
141 นางสาวบุญญลักษม ตํานานจิตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
142 นางสาวเบญจมาศ ขําสกุล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
143 นางสาวเบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
144 นางสาวปริศนา มัชฌิมา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
145 นายปฤณัต นัจนฤตย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
146 นายพิเชษฐ สุนทรโชติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
147 นางสาวมนรดา เลิศจิรวณิชย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
148 นางรสริน สุทองหลอ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
149 นางสาวรัตนา กลิ่นจุย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
150 นางสาวรินทรฤดี ภัทรเดช คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
151 นางสาววรรณา พิเชฐพฤทธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
152 นางสาววรวลัญช นิตยจินต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
153 นายวรเวชช ออนนอม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
154 นางสาวสุดารัตน เจตนปญจภัค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
155 นางสาวอัญมาศ ภูเพชร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
156 นายอุทัย สติม่ัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
157 นายเอกชัย พุมดวง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
158 นางสาวกนกวรรณ ไทยประดิษฐ คณะวิทยาการจัดการ
159 นางสาวกนกวรรณ รุงอดุลพิศาล คณะวิทยาการจัดการ
160 นางสาวกนิษฐา ศรีเอนก คณะวิทยาการจัดการ
161 นางกรวินท เขมะพันธุมนัส คณะวิทยาการจัดการ
162 นายกฤษณ นวลจันทร คณะวิทยาการจัดการ



163 นางสาวกฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
164 นางสาวกัญญทอง หรดาล คณะวิทยาการจัดการ
165 นางกาหลง กลิ่นจันทร คณะวิทยาการจัดการ
166 นางขนิษฐา ปาลโมกข คณะวิทยาการจัดการ
167 นางสาวจริยะดา จันทรังษี คณะวิทยาการจัดการ
168 นางจริยา เกิดไกรแกว คณะวิทยาการจัดการ
169 นายจิรเดช สมิทธิพรพรรณ คณะวิทยาการจัดการ
170 นายจิรัฐ ชวนชม คณะวิทยาการจัดการ
171 นางสาวเจนจิรา หวังหลี คณะวิทยาการจัดการ
172 นายชนินทร ตวนชะเอม คณะวิทยาการจัดการ
173 นางสาวชลิดา เหลี่ยมวิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
174 นางสาวชวาลิน เนียมสอน คณะวิทยาการจัดการ
175 นางสาวชารินี ใจเอ้ือ คณะวิทยาการจัดการ
176 นายชุษณะ จันทรออน คณะวิทยาการจัดการ
177 นางสาวญาลิสาฐ ตนสอน คณะวิทยาการจัดการ
178 นางฐานะวัฒนา สุขวงศ คณะวิทยาการจัดการ
179 นางสาวณพสร ทับเส็ง คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
180 นางสาวณัฏฐดา ศรีมุข คณะวิทยาการจัดการ
181 นางสาวณัฐชานันท วีระกุล คณะวิทยาการจัดการ
182 นางสาวณัฐพรรณ ตันติกุล คณะวิทยาการจัดการ
183 นายธนสันต สนธิศิริ คณะวิทยาการจัดการ
184 นายธนากร ปกษา คณะวิทยาการจัดการ
185 นางสาวธิดารัตน คํายัง คณะวิทยาการจัดการ
186 นายธีรเดช รักไทย คณะวิทยาการจัดการ
187 นายนกุล ฤกษจริจุมพล คณะวิทยาการจัดการ
188 นายนคเรศ ณ พัทลุง คณะวิทยาการจัดการ
189 นางสาวนงลักษณ โพธิ์ไพจิตร คณะวิทยาการจัดการ
190 นายนพพร แพทยรัตน คณะวิทยาการจัดการ
191 นางสาวนฤมล โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ
192 นางนวลรัตน วัฒนา คณะวทิยาการจัดการ
193 นางนารถอนงค กองสารศรี คณะวิทยาการจัดการ
194 นางสาวน้ําผึ้ง ไขวพันธุ คณะวิทยาการจัดการ
195 นางสาวนิศานาถ ม่ังศิริ คณะวิทยาการจัดการ



196 นางสาวนุชฤดี รุยใหม คณะวิทยาการจัดการ
197 นางสาวนุสรา ลาภภูวนารถ คณะวิทยาการจัดการ
198 นางบุศรินทร ชื่นศิลป คณะวิทยาการจัดการ
199 นายปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค คณะวิทยาการจัดการ
200 นางประทินพร แรมวัลย คณะวิทยาการจัดการ
201 นายประศาสน นิยม คณะวิทยาการจัดการ
202 นายปราโมทย ยอดแกว คณะวิทยาการจัดการ
203 นางสาวปริศนา ม่ันเภา คณะวิทยาการจัดการ
204 นางปรียนันท ประยูรศักด์ิ คณะวิทยาการจัดการ
205 นางปวีณา สปลเลอร คณะวิทยาการจัดการ
206 นางพรพิมล สุวรรณวัฒน คณะวิทยาการจัดการ
207 นางสาวภคพร กระจาดทอง คณะวิทยาการจัดการ
208 นางสาวภัคระวี แหวนเพชร คณะวิทยาการจัดการ
209 นางสาวภัทรพร ทิมแดง คณะวิทยาการจัดการ
210 นางภัทราพร ปุณะตุง คณะวิทยาการจัดการ
211 นายภุชงค เมนะสินธุ คณะวิทยาการจัดการ
212 นายภูชิตต ภูริปาณิก คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
213 นางสาวมนสินี สุขมาก คณะวิทยาการจัดการ
214 นางสาวมะลิ ชารี คณะวิทยาการจัดการ
215 นางมานิดา เชื้ออินสูง คณะวิทยาการจัดการ
216 นางรจนา กวางรัมย คณะวิทยาการจัดการ
217 นางสาวรติญา นนธิราช คณะวิทยาการจัดการ
218 นางสาวรติวัลย วัฒนสิน คณะวิทยาการจัดการ
219 นางรัตนา วงศรัศมีเดือน คณะวิทยาการจัดการ
220 นายราเชนทร บุญลอยสง คณะวิทยาการจัดการ
221 นายรุงโรจน เย็นชัยพฤกษ คณะวิทยาการจัดการ
222 นางสาวโรจนา ศุขะพันธุ คณะวิทยาการจัดการ
223 นางลัดดา สวนมะลิ คณะวิทยาการจัดการ
224 นางสาววณิชยา ศีลบุตร คณะวิทยาการจัดการ
225 นายวรภัทร จัตชุัย คณะวิทยาการจัดการ
226 นางวรรณรัตน โรจนวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ
227 นางสาววรรณรัตน ศรีรัตน คณะวิทยาการจัดการ
228 นายวรัตต อินทสระ คณะวิทยาการจัดการ



229 นางวันเพ็ญ ควรสมาน คณะวิทยาการจัดการ
230 นางสาววันวิธู สรณารักษ คณะวิทยาการจัดการ
231 นางสาววารี ศรีสุรพล คณะวิทยาการจัดการ
232 นางสาววิภาดา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ
233 นางสาววิภาวี วลีพิทักษเดช คณะวิทยาการจัดการ
234 นายวิโรจน เทพบุตร คณะวิทยาการจัดการ
235 นางสาววิสาขา เทียมลม คณะวิทยาการจัดการ
236 นางสาวศศิพร ตายคํา คณะวิทยาการจัดการ
237 นายศานสันต รักแตงาม คณะวิทยาการจัดการ
238 นางสาวศิริ ชะระอํ่า คณะวิทยาการจัดการ
239 นางสาวศีลสภุา วรรณสุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
240 นางสาวศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ คณะวิทยาการจัดการ
241 นายสนธยา เรืองหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ
242 นางสาวสมธีราภ พรมศิริ คณะวิทยาการจัดการ
243 นางสราวรรณ เรืองกัลปวงศ คณะวิทยาการจัดการ
244 นางสาวสวรรยา พิณเนียม คณะวิทยาการจัดการ
245 นางสาวสัมนา ติวสันต คณะวิทยาการจัดการ
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
246 นางสาวสาวิตรี กาศสนุก คณะวิทยาการจัดการ
247 นายสิทธา พงษศักด์ิ คณะวิทยาการจัดการ
248 นางสาวสริิวดี ชูเชิด คณะวิทยาการจัดการ
249 นางสาวสุชาดา คุมสลุด คณะวิทยาการจัดการ
250 นางสาวสุตตมา แสงวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ
251 นางสาวสุทิตา จุลกนิษฐ คณะวิทยาการจัดการ
252 นางสาวสุภาภรณ สมไพบูลย คณะวิทยาการจัดการ
253 นางสุภารัตน คุมบํารุง คณะวิทยาการจัดการ
254 นายสุรพงษ น่ิมเกิดผล คณะวิทยาการจัดการ
255 นายสุรศักด์ิ แสงเย็น คณะวิทยาการจัดการ
256 นางสาวสุรัชนา ชวยรอดหมด คณะวิทยาการจัดการ
257 นางสาวสุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย คณะวิทยาการจัดการ
258 นางสาวสุวลักษณ หวงเย็น คณะวิทยาการจัดการ
259 นางสาวอนงคนาถ ทนันชัย คณะวิทยาการจัดการ
260 นางอนัญญา โปราณานนท คณะวิทยาการจัดการ
261 นางสาวอภิญญา ทหราวานิช คณะวิทยาการจัดการ



262 นายอรรนพ เรืองกัลปวงศ คณะวิทยาการจัดการ
263 นางสาวอังคณา เชี่ยวชาญ คณะวิทยาการจัดการ
264 นางอังคณา โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ
265 นางสาวอัญชนา ลักษณวิรามสิริ คณะวิทยาการจัดการ
266 นางสาวอินทิรา ไพรัตน คณะวิทยาการจัดการ
267 นางสาวอุบลรัตน หริณวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
268 นายกฤตนพ ทองธิติพร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
269 นางสาวกิ่งกาญจน ทองงอก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
270 นางสาวขวัญจิต อิสระสุข คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
271 นางสาวเขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
272 นางสาวจรัสฟา โหมดสุวรรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
273 นางสาวจันทรัสจ วุฒิสัตยวงศกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
274 นางสาวจิราภรณ ทองตัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
275 นายจุฑาวุฒิ จันทรมาลี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
276 นางชฎามาศ ขาวสะอาด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
277 นายชวาลศักด์ิ เพชรจันทรฉาย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
278 นายชาติ ทีฆะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
279 นางชูติวรรณ บุญอาชาทอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
280 นางฐิตินาถ สุคนเขตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
281 นายณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
282 นางสาวณัฏฐา ผิวมา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
283 นางสาวณัฐกฤตา สุวรรณทีป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
284 นางสาวณัฐบดี วิริยาวัฒน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
285 นายดุสิต อังธารารักษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
286 นายตระกูล รัมมะฉัตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
287 นางทัศนีย พาณิชยกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
288 นายทินกร ชุณหภัทรกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
289 นางทิพยวิมล กิตติวราพล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
290 นายแทนทัศน เพียกขุนทด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
291 นายธานินทร สิทธิวิรัชธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
292 นางสาวนภัสศรัณย ชัชวาลานนท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
293 นางสาวนาฏลดา ออนวิมล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
294 นายนิพัฒน มานะกิจภิญโญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



295 นายปฏิญญา สุขวงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
296 นายปเนต หมายม่ัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
297 นางสาวประวรดา โภชนจันทร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
298 นางสาวปารินดา สุขสบาย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
299 นางสาวปยนุช พรมภมร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
300 นางสาวปยาภรณ วรานุสันติกูล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
301 นางสาวพรพัสนันท เดชประสิทธิโชค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
302 นางสาวพรรณี สวนเพลง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
303 นายพันชัย เมนฉาย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
304 นางสาวพิชญสินี พุทธิทวีศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
305 นางสาวเฟองฟา เปนศิริ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
306 นายภูริพจน แกวยอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
307 นายมณชัย เดชสังกรานนท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
308 นายยุทธนา พิมพทองงาม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
309 นายยุธยา อยูเย็น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
310 นางยุวรัตน พจนพิศุทธิพงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
311 นายรุงเกียรติ แกวเพชร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
312 นายฤทธิพันธ รุงเรือง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
313 นางสาววราภรณ วัฒนเขจร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
314 นางสาววัจนา ขาวฟา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
315 นายวัชรากรณ เนตรหาญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
316 นายวัฒนพล ชุมเพชร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
317 นางวันดี สิริธนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
318 นางวันปติ ธรรมศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
319 นายวาศนศักด์ิ ลิ้มควรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
320 นายวิชชา ฉิมพลี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
321 นายวิทยา ศริิพันธวัฒนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
322 นายวิทวัส รัตนถาวร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
323 นายวิทูรย คงผล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
324 นายศักด์ิชัย ยอดมีกลิ่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
325 นางศิริพร ฉิมพลี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
326 นายศิริลักษณ หลอพันธมณี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
327 นายศิววิทย บัวสุวรรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



328 นายสวิต ฉิมเรือง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
329 นางสาวสิรวัลภ ตูประกาย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
330 นายสุขเกษม จารุวิจิตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
331 นางสาวสุชาดา โทผล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
332 นายสุทัศน จันบัวลา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
333 นายสุรชาติ สินวรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
334 นายสุระสิทธิ์ ทรงมา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
335 นางสาวอมรรัตน สีสุกอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
336 นางสาวอรพิณ โกมุติบาล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
337 นางสาวอรศิริ ศิลาสัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
338 นายอัฐเดช วรรณสินธีรกร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
339 นางสาวอาภาพรรณ สัตยาวิบูล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
340 นายอุดมศักด์ิ กิจทวี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
341 นางสาวนิพัทธชนก นาจพินิจ บัณฑิตวิทยาลัย
342 นายพันธรักษ ผูกพันธุ บัณฑิตวิทยาลัย
343 นางสาวรุงนภา ตั้งจิตรเจริญกุล บัณฑิตวิทยาลัย
344 นางสาวกัญญกานต เสถียรสุคนธ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
345 นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์หมุน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
346 นางขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
347 นายเขมภัทท เย็นเปยม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
348 นางสาวจินตนา ตันสุวรรณนนท โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
349 นายชญานทัต ศุภชลาศัย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
350 นายโชคดี นพวรรณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
351 นางสาวณฐิญาณ งามขํา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
352 นายดนุสรณ กาญจนวงศ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
353 นางสาวดังนภสร ณ ปอมเพชร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
354 นางสาวเทพยุดา เฝอคง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
355 นายธนภัทร ปจฉิมม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
356 นายนบ ศรีจันทร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
357 นางสาวบูชิตา สังขแกว โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
358 นางสาวเบญจพร พึงไชย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
359 นางสาวปยาณีย เพชรศรีชวง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
360 นายพรพรหม เสียงสอน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง



361 นางสาวพรเพ็ญ ไตรพงษ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
362 นางเพ็ญนภา เว็บบ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
363 นางสาวภาวินี รอดประเสริฐ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
364 นายภิญโญ คูวัฒนาเสนีย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
365 นายมนตรี พานิชยานุวัฒน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
366 นายยอดชาย ชุติกาโม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
367 นายยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
368 นายรุงภพ คงฤทธิ์ระจัน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
369 นายวัลลภ หางไธสง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
370 นายศักดา ศรีทิพย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
371 นางศิริมา สุวรรณศรี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
372 นายสมศักด์ิ เจริญพูล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
373 นายสรรเสริญ อินทรัตน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
374 นายสรศักด์ิ ม่ันศิลป โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
375 นางสาวสรอย ไชยเดช โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
376 นางสาวสุรดา จุนทะสุตธนกุล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
377 นางสาวอัญชลี รัตนะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
378 นายอานุภาพ รักษสุวรรณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
379 นางสาวเอกอนงค ศรีสําอางค โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
380 นางสาวกมลกนก เกียรติศักด์ิชัย โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
381 นางสาวกาญจนรัตน รัตนสนธิ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
382 นายไกรศักด์ิ พิกุล โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
383 นางสาวจตุรดา โภชนจันทร โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
384 นายจิระพงศ ปอมนอย โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
385 นางสาวจิรานุช โสภา โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
386 นางสาวจุฑามาศ เชาวพิพัฒนะ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
387 นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
388 นางสาวชนาภา นิโครธานนท โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
389 นางสาวชรินดา วิเศษรัตน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
390 นางสาวชุติมา จักรจรัส โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
391 นายฐาปนะ แตงจุย โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
392 นางสาวณัฐปรียา โพธิ์พันธุ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
393 นางสาวดุจตะวัน กันไทยราษฎร โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ



394 นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
395 นายธนะวิทย เพียรดี โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
396 นางสาวธัญชนก บุญเจือ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
397 นางนพมาศ กลัดแกว โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
398 นางสาวนวพรรษ รอดเกิด โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
399 นายนัษฐ กาญจนัษฐิติ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
400 นางสาวนียกานต ลิ่มอรุณ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
401 นางสาวปาริฉัตร พรหมสวัสด์ิ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
402 นางสาวปาลดิา สําเภาทอง โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
403 นางสาวปยะดา ศรีบุศยดี โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
404 นางสาวพนารัตน ศรีแสง โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
405 นางสาวพราวธีมา ศรีระทุ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
406 นางสาวพิมพมาดา วิชาศิลป โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
407 นางสาวพิมพรวี ทหารแกลว โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
408 นางเพ็ญพักรศิณา วิเชียรวรรณ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
409 นายมาฆฤกษ ชูชวย โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
410 นายมานะ เอ่ียมบัว โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
411 นางสาวรัตนชนก นิภาวรรณ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
412 นางสาวรุงนภา เลิศพัชรพงศ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
413 นางสาววรรณพรรธน ริมผดี โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
414 นางสาววรรณิกา เกิดบาง โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
415 นางสาววรรษมน ทองเกิด โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
416 นายศรัฐ สิมศิริ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
417 นางสาวศริญา ประเสริฐสุด โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
418 นางศิริพร เอลวอสลี โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
419 นายศิริศักด์ิ ศรีวิสรณ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
420 นางสาวสาติยา ม่ิงวงศ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
421 นายสาระ มีผลกิจ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
422 นางสาวสุติมา ออนแกว โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
423 นายสุรพศ ทวีศักด์ิ โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
424 นางสาวอังคริสา แสงจํานงค โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
425 นายเอกชัย จากศรีพรหม โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ
426 นางสาวกนกกานต วีระกุล โรงเรียนการเรือน



427 นางสาวกนกวรรณ สัทธรรม โรงเรียนการเรือน
428 นางสาวกันตกนิษฐ จงรัตนวิทย โรงเรียนการเรือน
429 นางสาวกาญจนา เฟองศรี โรงเรียนการเรือน
430 นางสาวจันทรกานต ทรงเดช โรงเรียนการเรือน
431 นางจันทรจนา ศิริพันธวัฒนา โรงเรียนการเรือน
432 นางสาวจารุณี วิเทศ โรงเรียนการเรือน
433 นายฉัตรชนก บุญไชย โรงเรียนการเรือน
434 นางสาวชุติปภา สุวรรณกนิษฐ โรงเรียนการเรือน
435 นางสาวฐิตา ฟูเผา โรงเรียนการเรือน
436 นางสาวณัจยา เมฆราวี โรงเรียนการเรอืน
437 นางสาวณัชฌา พันธุวงษ โรงเรียนการเรือน
438 นางสาวณัชนก มีประถม โรงเรียนการเรือน
439 นางสาวณัฐธิดา กิจเนตร โรงเรียนการเรือน
440 นางสาวดุษฎี ทรัพยบัว โรงเรียนการเรือน
441 นายทรงพล วิธานวัฒนา โรงเรียนการเรือน
442 นางสาวทิพยพิกา ธรฤทธิ์ โรงเรียนการเรือน
443 นางสาวธัญลักษณ อุนสุข โรงเรียนการเรือน
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
444 นางสาวธิติมา แกวมณี โรงเรียนการเรือน
445 นางสาวธีรนุช ฉายศิริโชติ โรงเรียนการเรือน
446 นายนราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน
447 นางนฤมล นันทรักษ โรงเรียนการเรือน
448 นางสาวนุจิรา รัศมีไพบูลย โรงเรียนการเรือน
449 นางสาวนุชนาฏ กุลวิทย โรงเรียนการเรือน
450 นางสาวบุญญาพร เชื่อมสมพงษ โรงเรียนการเรือน
451 นางสาวบุษราคัม สีดาเหลือง โรงเรียนการเรือน
452 นางสาวเบญจรัตน ประพฤทธิ์ตระกูล โรงเรียนการเรือน
453 นางสาวปภัสมน เวชกิจ โรงเรียนการเรือน
454 นางสาวปวิตรา ภาสุรกุล โรงเรียนการเรือน
455 นางสาวปญญภัสก ปนแกว โรงเรียนการเรือน
456 นางสาวปทมา กาญจนรักษ โรงเรียนการเรือน
457 นางสาวปยวรรณ อยูดี โรงเรียนการเรือน
458 นายเปนเอก ทรัพยสิน โรงเรียนการเรือน
459 นางสาวผุสดี ขจรศักด์ิสิริกุล โรงเรียนการเรือน



460 นางสาวพรทวี ธนสัมบัณณ โรงเรียนการเรือน
461 นางสาวพรยุพรรณ พรสุขสวัสด์ิ โรงเรียนการเรือน
462 นางสาวพรรณรพี เอ่ียมทวีเจริญ โรงเรียนการเรือน
463 นางสาวพัทธนันท ศรีมวง โรงเรียนการเรือน
464 นางสาวพัสสนันท แยมฉ่ําไพร โรงเรียนการเรือน
465 นางสาวพิรมาลย บุญธรรม โรงเรียนการเรือน
466 นางสาวภัทราทิพย รอดสําราญ โรงเรียนการเรือน
467 นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง โรงเรียนการเรือน
468 นางสาวมนฤทัย ศรีทองเกิด โรงเรียนการเรือน
469 นางสาวยศพร พลายโถ โรงเรียนการเรือน
470 นางสาวยศสินี หัวดง โรงเรียนการเรือน
471 นางสาวราตรี เมฆวิลัย โรงเรียนการเรือน
472 นางวราภรณ วิทยาภรณ โรงเรียนการเรือน
473 นายวีระ พุมเกิด โรงเรียนการเรือน
474 นายวีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ โรงเรียนการเรือน
475 นางสาวศวรรญา ปนดลสุข โรงเรียนการเรือน
476 นางสาวสังวาลย ชมภูจา โรงเรียนการเรือน
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
477 นางสาวสายบังอร ปานพรม โรงเรียนการเรือน
478 นางสาวสาวิตรี ณุวงศศรี โรงเรียนการเรือน
479 นางสาวสิรินทรทิพย สุตตาพงค โรงเรียนการเรือน
480 นางสาวสุนิทรา ชัยภัย โรงเรียนการเรือน
481 นางสุภาวดี นาคบรรพ โรงเรียนการเรือน
482 นางสาวสุวรรณา พิชัยยงควงศดี โรงเรียนการเรือน
483 นางสาวเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ โรงเรียนการเรือน
484 นางสาวโสรัจจ วิสุทธิแพทย โรงเรียนการเรือน
485 นางสาวหทัยชนก ศรีประไพ โรงเรียนการเรือน
486 นายอรรถ ขันสี โรงเรียนการเรือน
487 นางสาวอรอนงค ทองมี โรงเรียนการเรือน
488 นายอัครพล ไวเชียงคา โรงเรียนการเรือน
489 นางสาวอานง ใจแนน โรงเรียนการเรือน
490 นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย โรงเรียนการเรือน
491 นางสาวอุบล ชื่นสําราญ โรงเรียนการเรือน
492 นายเอกพล ออนนอมพันธุ โรงเรียนการเรือน



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

นางสาวกรณิศ ทองสอาด คณะครุศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกรณิศ ทองสอาด คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวกรณิศ ทองสอาด คณะครุศาสตร์ กรรมการตัดสิน การแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 27/6/2562 27/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาวกรรวิภาร์ หงษ์งาม คณะครุศาสตร์ สัมมนา  เครือข่ายศูนย์บริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา 5/2/2562 9/2/2562 ณ โรงแรมวังคํา ตําบลเวียง อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

นางสาวกรรวิภาร์ หงษ์งาม คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางกัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง คณะครุศาสตร์
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางกัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายกันต์ศักดิ์ โกศลศักดิ์ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 2) 29/3/2562 29/3/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกัลยา ชนะภัย คณะครุศาสตร์
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ ด้าน

ระบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดี
22/8/2561 22/8/2561 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา  กรุงเทพฯ

นางสาวกัลยา ชนะภัย คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏบิัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวกัลยา พงษ์ประเสริฐ คณะครุศาสตร์
อบรม  หลักสูตร"ออกแบบ Infographic อย่างไรให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ด้วย 

powerpoint"
12/2/2562 13/2/2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ

นางกานดา โต๊ะถม คณะครุศาสตร์ โครงการทัศนศึกษา 19/12/2561 ณ ซาฟารีเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

นางสาวกานดา ธีระทองคํา คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวกิตติกา อยู่ยงสินธุ์ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 5) 4/4/2562 4/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวกุลธิดา มีสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกุลธิดา มีสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวกุลธิดา มีสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวกุลธิดา มีสมบูรณ์ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวกุสุมา คําผาง คณะครุศาสตร์
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ ด้าน

ระบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดี
22/8/2561 22/8/2561 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา  กรุงเทพฯ

นางสาวกุสุมา คําผาง คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวกุสุมา คําผาง คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวเกยูร วงศ์ก้อม คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางเกษร ขวัญมา คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางเกษร ขวัญมา คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรัก ความผูกพัน เราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562
ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

นางเกษร ขวัญมา คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางเกษร ขวัญมา คณะครุศาสตร์ กรรมการตัดสิน การแข่งขันโครงงานปฐมวัย ระดับ อนุบาล 1-3 26/6/2562 27/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางขวัญฟ้า รังสิยานนท์ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวจรรยา ชื่นเกษม คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นายจรูญ เฉลิมทอง คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายจรูญ เฉลิมทอง คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวจิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ คณะครุศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ คณะครุศาสตร์ ร่วมสัมมนา และแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 23/7/2562 23/7/2562 ณ ห้อง CM SUITE ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

นายจิระ จิตสุภา คณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร"ร่วมคิดร่วมทํา นําความสําเร็จ" 17/1/2562 19/1/2562 ณ เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จังหวัดตราด

นายจิระ จิตสุภา คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจิราพร รอดพ่วง คณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร"ร่วมคิดร่วมทํา นําความสําเร็จ" 17/1/2562 19/1/2562 ณ เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จังหวัดตราด

นางสาวจิราพร รอดพ่วง คณะครุศาสตร์
โครงการอบรม เรื่อง "การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน" สําหรับเจ้าหน้าที่

สํานักงาน
15/2/2562 15/2/2562

ณ ห้องประชุมสระบัว 109 ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นางสาวจิราพร รอดพ่วง คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจิราพร รอดพ่วง คณะครุศาสตร์
ประชุมวิชาการ "เครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนวิจัยระดับนานาชาติเพื่อพัฒนา

ทักษะ การคิดอย่างเป็นระบบ
19/6/2562 22/6/2562

ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่

นางจุฬินฑิพา นพคุณ คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางจุฬินฑิพา นพคุณ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวเจนจิรา สืบศรี คณะครุศาสตร์ โครงการทัศนศึกษา 19/12/2561 ณ ซาฟารีเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

นายฉัตรชัย บุษบงค์ คณะครุศาสตร์
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายฉัตรชัย บุษบงค์ คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายฉัตรชัย บุษบงค์ คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม คณะครุศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวฉัตรทราวดี บุญถนอม คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวชนม์ธิดา ยาแก้ว คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายชนะศึก นิชานนท์ คณะครุศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร"ร่วมคิดร่วมทํา นําความสําเร็จ" 17/1/2562 19/1/2562 ณ เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จังหวัดตราด

นายชนินทร์ ฐิติเพชรกุล คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายชนินทร์ ฐิติเพชรกุล คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวชนิสรา ใจชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวชนิสรา ใจชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ"Lecturer as Coach" 29/05/0262 31/5/2562
ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส ม.สวนดุสิต 

กรุงเทพฯ

นายชาญชัย ผุงศิริ คณะครุศาสตร์ แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย 13/12/2561 13/12/2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหิน NB8

นายชาญชัย ผุงศิริ คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ คณะครุศาสตร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันเล่นเต้น Dancer ระดับ อนุบาล 1-3 26/6/2562 27/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวฐิติพร พันธวงศ์ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 4) 3/4/2562 3/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายณรงค์ศักดิ์ ชัยสวัสดี คณะครุศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 2) 29/3/2562 29/3/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวดนยา อินจําปา คณะครุศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางดวงเดือน วรรณกูล คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ"Lecturer as Coach" 29/05/0262 31/5/2562
ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส ม.สวนดุสิต 

กรุงเทพฯ

นายทรรศนัย โกวิทยากร คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายทรรศนัย โกวิทยากร คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรัก ความผูกพัน เราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562
ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

นายทรรศนัย โกวิทยากร คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายทรรศนัย โกวิทยากร คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวทิพย์ ขําอยู่ คณะครุศาสตร์ ประชุมสัมมนางานมหกรรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศ 11/9/2561 11/9/2561
ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็ฯทารา  ศูนย์ราชการและคอน

เวนชั่นเซ็นต์เตอร์ กรุงเทพฯ

นางสาวทิพย์ ขําอยู่ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวทิพสุดา คิดเลิศ คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ "5ส สู่ 7ส เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 25/6/2562 25/6/2562 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

นางสาวธนพรรณ เพชรเศษ คณะครุศาสตร์
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดการความรู้ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการบริการ

งานวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย"
30/11/2561 30/11/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวธนพรรณ เพชรเศษ คณะครุศาสตร์
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวธนพรรณ เพชรเศษ คณะครุศาสตร์ อบรมแนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย 13/12/2561 13/12/2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวธนพรรณ เพชรเศษ คณะครุศาสตร์ โครงการสัมมนาวิชาการ STOP STRESS! หยุดความเครียด : ภัยเงียบในเด็กปฐมวัย 30/3/2562 30/3/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธนพรรณ เพชรเศษ คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวธนพรรณ เพชรเศษ คณะครุศาสตร์ กรรมการตัดสิน การแข่งขัน ศื่อฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับครู 28/6/2562 28/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาวธนพรรณ เพชรเศษ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวธนพรรณ เพชรเศษ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวธนวดี ศุกระกาญจน์ คณะครุศาสตร์
เป็นกรรมการ สรรหาบุคลากรดีเด่น สาขาก่อนประถมศึกษาเพื่อเข้าพระราชทานเข็มเชิด

ชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําปี 2562
5/12/2561 18/1/2562

ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร, โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์, โรงเรียน

อนุบาลสงขวา

นางสาวนงคราญ สุขเวชชวรกิจ คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวนงคราญ สุขเวชชวรกิจ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวนงคราญ สุขเวชชวรกิจ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวนงคราญ สุขเวชชวรกิจ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางนงเยาว์ นุชนารถ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวนารีนารถ บุญสา คณะครุศาสตร์ โครงการทัศนศึกษา 19/12/2561 ณ ซาฟารีเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

นางนิฤมล สุวรรณศรี คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางนิฤมล สุวรรณศรี คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวนิศารัตน์ อิสระมโนรส คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวนิศารัตน์ อิสระมโนรส คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวนิศารัตน์ อิสระมโนรส คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวนิศารัตน์ อิสระมโนรส คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวเบญจรัตน์ อ่วมเครือ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 4) 3/4/2562 3/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางเบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ "5ส สู่ 7ส เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 25/6/2562 25/6/2562 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

นางเบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม คณะครุศาสตร์ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวประไพพรรณ แก้ววิเชียร คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดาคณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดาคณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวประวิชญา แข่งขัน คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ"Lecturer as Coach" 29/05/0262 31/5/2562
ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส ม.สวนดุสิต 

กรุงเทพฯ

นางสาวปิยนัยน์ ภู่เจริญ คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ"Lecturer as Coach" 29/05/0262 31/5/2562
ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส ม.สวนดุสิต 

กรุงเทพฯ

นางปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางปุณยวีร ์จิโรภาสวรพงศ์ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางพรใจ สารยศ คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางพรใจ สารยศ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวพรชุลี ลังกา คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพรชุลี ลังกา คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวพรชุลี ลังกา คณะครุศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ"Game Based Learning: Latest trend Education 

2019"
29/7/2562 31/7/2562 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง

นางสาวพรชุลี ลังกา คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายพรเทพ ลี่ทองอิน คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวพรพิมล นามวงศ์ คณะครุศาสตร์
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวพรพิมล นามวงศ์ คณะครุศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพรพิมล นามวงศ์ คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวพรรัก อินทามระ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวพรรัก อินทามระ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวพรรัก อินทามระ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางพัชรพร ศุภกิจ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวพันพัชร ปิ่นจินดา คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวภริมา วินิธาสถิตย์กุล คณะครุศาสตร์ อบรมและปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือและอาสาสมัคร 12/2/2562 24/2/2562
ณ สนามอินดอร์สเตเตี้ยม หัวหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศ

ไทย  กรุงเทพฯ

นางสาวภริมา วินิธาสถิตย์กุล คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นายมงคลชัย บุญแก้ว คณะครุศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 5) 4/4/2562 4/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายมงคลชัย บุญแก้ว คณะครุศาสตร์ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวมุทิตา ทาคําแสน คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวเมธาพร ยะดอนใจ คณะครุศาสตร์ โครงการทัศนศึกษา 19/12/2561 ณ ซาฟารีเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

นางสาวเมธาวี กันพูล คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวรวี ศิริปริชยากร คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางระวีวรรณ นาวาพานิช คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวรัตนาพร หลวงแก้ว คณะครุศาสตร์ อบรมหลักสูตรก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 7 31/8/2561 31/8/2561 ณ โรงแรมวินเซอร์  สวีท กรุงเทพฯ

นางสาวรัตนาพร หลวงแก้ว คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวรัถยา เชื้อกลาง คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวรัถยา เชื้อกลาง คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรัก ความผูกพัน เราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562
ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

นางสาวรัถยา เชื้อกลาง คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวรัถยา เชื้อกลาง คณะครุศาสตร์ กรรมการตัดสิน การแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 26/6/2562 26/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาวรัถยา เชื้อกลาง คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาววรรณวิมล เณรทรัพย์ คณะครุศาสตร์ โครงการทัศนศึกษา 19/12/2561 ณ ซาฟารีเวิลด์  กรุงเทพมหานคร

นางสาววันเพ็ญ บุตรพรม คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาววันเพ็ญ บุตรพรม คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางวิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางวิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางวิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาววิไลลักษณ์ ภูมิภาค คณะครุศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 4) 3/4/2562 3/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิไลวรรณ ปันวัง คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ"Lecturer as Coach" 29/05/0262 31/5/2562
ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส ม.สวนดุสิต 

กรุงเทพฯ

นางวีณัฐ สกุลหอม คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวศศนันทน์ บุญยะวนิช คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวศศิธร รณะบุตร คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวศศิธร รณะบุตร คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ"Lecturer as Coach" 29/05/0262 31/5/2562
ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส ม.สวนดุสิต 

กรุงเทพฯ

นางสาวศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นายสมพล พวงดอกไม้ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 5) 4/4/2562 4/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสิทธิพร  เอี่ยมเสน คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ คณะครุศาสตร์ อบรมและปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือและอาสาสมัคร 12/2/2562 24/2/2562
ณ สนามอินดอร์สเตเตี้ยม หัวหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศ

ไทย  กรุงเทพฯ

นางสาวสุดารัตน์ พงษ์พันธ์ คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ"Lecturer as Coach" 29/05/0262 31/5/2562
ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส ม.สวนดุสิต 

กรุงเทพฯ

นางสุทธิพรรณ ธีรพงศ์ คณะครุศาสตร์
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
18/1/2562 20/1/2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

นางสุทธิพรรณ ธีรพงศ์ คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุธากร วสุโภคิน คณะครุศาสตร์
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวสุธากร วสุโภคิน คณะครุศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
10/1/2562 10/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุธากร วสุโภคิน คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวสุธากร วสุโภคิน คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรัก ความผูกพัน เราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562
ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

นางสาวสุธากร วสุโภคิน คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวสุธากร วสุโภคิน คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุธากร วสุโภคิน คณะครุศาสตร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อตัวเสริมทักษะ(เลโก้) ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 26/6/2562 26/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาวสุธากร วสุโภคิน คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลยัสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายสุนทร เทียนงาม คณะครุศาสตร์
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายสุนทร เทียนงาม คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายสุนทร เทียนงาม คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรัก ความผูกพัน เราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562
ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

นายสุนทร เทียนงาม คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสุภาพร มูฮําหมัด คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสุภาพร มูฮําหมัด คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสุภาพร มูฮําหมัด คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวสุมน ไวยบุญญา คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวอลงกรณ์ เกิดเนตร คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นายอัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นางสาวอัญชุลี สุวัฑฒน คณะครุศาสตร์
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวอัญชุลี สุวัฑฒน คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวอัญชุลี สุวัฑฒน คณะครุศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ และความรัก ความผูกพัน เราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562
ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

นางสาวอัญชุลี สุวัฑฒน คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นายอัษฎา พลอยโสภณ คณะครุศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายอัษฎา พลอยโสภณ คณะครุศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ 

iTunes U และระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22/7/2562 22/7/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2

นายอานุภาพ ถูปาอ่าง คณะครุศาสตร์
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้าน

นวัตกรรม เพื่อให้ได้รับทุน
3/4/2562 5/4/2562 ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นายอานุภาพ ถูปาอ่าง คณะครุศาสตร์
OVERCOMING PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL CHALLENGES IN 

THAILAND BY USING BLENDED LEARNING SOLUTION
7/5/2562 8/5/2562 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นายอานุภาพ ถูปาอ่าง คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางอาภรณ์ ชุนดี คณะครุศาสตร์
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ ด้าน

ระบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดี
22/8/2561 22/8/2561 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา  กรุงเทพฯ

นางสาวอาภาภรณ์ ภู่พวงไพโรจน์ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดบัเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 2) 29/3/2562 29/3/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอารี สุทธิสุข คณะครุศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 1) 28/3/2562 28/3/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางอารีย์ พรหมเล็ก คณะครุศาสตร์
โครงการ "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
18/8/2561 18/8/2561

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 40 พรรษามหา

วชิราลงกรณ์

นางอารีย์ พรหมเล็ก คณะครุศาสตร์
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางอารีย์ พรหมเล็ก คณะครุศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางอารีย์ พรหมเล็ก คณะครุศาสตร์ กรรมการตัดสิน การแข่งขันเดินตัวหนอน ระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 27/6/2562 27/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาวเอมมิกา วชิระวินท์ คณะครุศาสตร์ อบรมหลักสูตร ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 6 31/8/2561 31/8/2561 ณ โรงแรมวินเซอร์  สวีท กรุงเทพฯ

นางสาวเอมมิกา วชิระวินท์ คณะครุศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางเอื้ออารี จันทร คณะครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ "5ส สู่ 7ส เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 25/6/2562 25/6/2562 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

นางเอื้ออารี จันทร คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
18/7/2562 18/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางเอื้ออารี จันทร คณะครุศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ iPad 

หลักสูตรอบรม Apple Teacher: Everyone Can Create Project
30/7/2562 30/7/2562

ห้องปฏิบัติการ Apple ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 

อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพฯ

นางสาวกิติวัฒนา ศรีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกิติวัฒนา ศรีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวกิติวัฒนา ศรีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวกิติวัฒนา ศรีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5th International Conference on Breastfeeding Sick babies" 16/1/2562 18/1/2562 ณ โรงแรม Century Park จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวกิติวัฒนา ศรีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด 1/2/2562 31/5/2562 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

นางสาวจตุรดา จริยารัตนกูล คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวจตุรดา จริยารัตนกูล คณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม" 28/11/2561 30/11/2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

นางสาวจตุรดา จริยารัตนกูล คณะพยาบาลศาสตร์ การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม 28/11/2561 30/11/2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

นางสาวจตุรดา จริยารัตนกูล คณะพยาบาลศาสตร์ การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผุ้สูงอายุ 6/12/2561 7/12/2561  ณ โรงแรมอโมรา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวจตุรดา จริยารัตนกูล คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวจตุรดา จริยารัตนกูล คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
10/1/2562 10/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจตุรดา จริยารัตนกูล คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวจตุรดา จริยารัตนกูล คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 3/12/2561 22/3/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

นางชรริน ขวัญเนตร คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางชรริน ขวัญเนตร คณะพยาบาลศาสตร์

Pediatric Nurses Conference 2018 : Standard to Excellence Care สาหรบ

พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆและอาจารย์พยาบาลจากสถาบันการศึกษา

พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

19/12/2561 20/12/2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

นางชรริน ขวัญเนตร คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางชรริน ขวัญเนตร คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางชรริน ขวัญเนตร คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 3/6/2562 5/6/2562
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า เขต

ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวฐิตาพร เขียนวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวฐิตาพร เขียนวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวฐิตาพร เขียนวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวฐิตาพร เขียนวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ "10 แนวปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อน Smart ER & EMS Literacy" 21/3/2562 22/3/2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นางณัฐกฤตา วงค์ตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางณัฐกฤตา วงค์ตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางณัฐกฤตา วงค์ตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางณัฐกฤตา วงค์ตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวณัฐยา ศรีทะแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวณัฐยา ศรีทะแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวณัฐยา ศรีทะแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวณัฐยา ศรีทะแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวณัฐยา ศรีทะแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 3/6/2562 5/6/2562
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า เขต

ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวณัฐยา ศรีทะแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัฐรพี ใจงาม คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวณัฐรพี ใจงาม คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวณัฐรพี ใจงาม คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวณัฐรพี ใจงาม คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวณัฐรพี ใจงาม คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 18/3/2562 18/3/2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์
BRAND'S Health Conference 2018 "แนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมี

คุณภาพ" (The Ultimate Frontier for Smart Aging)
1/11/2561 2/11/2561

ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

นางดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม" 28/11/2561 30/11/2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

นางดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์ การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม 28/11/2561 30/11/2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

นางดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์ Integrated Course Design and Instructional Model Development 11/7/2562 12/7/2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

นางธณิดา พุ่มท่าอิฐ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางธณิดา พุ่มท่าอิฐ คณะพยาบาลศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนเพื่อการนําเสนอผลงานเข้าสู่ตําแหน่งและการ

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 3)
27/10/2561 28/10/2561 ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต

นางธณิดา พุ่มท่าอิฐ คณะพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนวิถีชีวิต  เพื่อพิชิตเบาหวาน  (Change your life to survive from diabetes) 13/12/2561 14/12/2561
ณ ห้อง Mayfair Ballroom A-B โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ 

ประตูน้ํา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นางธณิดา พุ่มท่าอิฐ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางธณิดา พุ่มท่าอิฐ คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางธณิดา พุ่มท่าอิฐ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นายธีระชล สาตสิน คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นายธีระชล สาตสิน คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง  ACLS Provider 20/12/2561 21/12/2561 ณ โรงพยาบาลตํารวจ กรุงเทพมหานคร

นายธีระชล สาตสิน คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นายธีระชล สาตสิน คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางนภัสกรณ์ วิทูรเมธา คณะพยาบาลศาสตร์ การขับคลื่อนการศึกษาพยาบาลยุคดิจิทัล 3/12/2561 4/12/2561 ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางนภัสกรณ์ วิทูรเมธา คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางนภัสกรณ์ วิทูรเมธา คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวนิรัตน์ชฎา ไชยงาม คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวนิรัตน์ชฎา ไชยงาม คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวนิรัตน์ชฎา ไชยงาม คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวนิรัตน์ชฎา ไชยงาม คณะพยาบาลศาสตร์ 5th International Conference on Breastfeeding Sick babies" 16/1/2562 18/1/2562 ณ โรงแรม Century Park จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวนิรัตน์ชฎา ไชยงาม คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางเนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางเนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางเนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางเนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5th International Conference on Breastfeeding Sick babies" 16/1/2562 18/1/2562 ณ โรงแรม Century Park จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางเนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวบุญส่ง สุประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวบุญส่ง สุประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวบุญส่ง สุประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวบุญส่ง สุประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
10/1/2562 10/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวบุญส่ง สุประดิษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นายปณวัตร สันประโคน คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวพัชมน อ้นโต คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพัชมน อ้นโต คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพัชรินทร์ พรมสอน คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวพัชรินทร์ พรมสอน คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพัชรินทร์ พรมสอน คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพัชรินทร์ พรมสอน คณะพยาบาลศาสตร์ 10 แนวปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อน Smart ER & EMS Literacy 21/3/2562 22/3/2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นางสาวพิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวพิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางเพชรรัตน์ เจิมรอด คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางเพชรรัตน์ เจิมรอด คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางเพชรรัตน์ เจิมรอด คณะพยาบาลศาสตร์ ทบทวนและอัพเดทการประเมินและการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อย 11/2/2562 15/2/2562
ณ ห้องประชุมร่มเหลืองจันทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

นางเพชรรัตน์ เจิมรอด คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางเพชรรัตน์ เจิมรอด คณะพยาบาลศาสตร์
"จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน : การปกป้องและผดุงครรภ์ความเป็นธรรมแก่ผู้

ประกอบวิชาชีพ
4/6/2562 4/6/2562

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล จังหวัด

นนทบุรี

นางสาวเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ คณะพยาบาลศาสตร์

การพฒนาการศกษาสาหรบบุคลากรดานสุขภาพ ครงท (5th Annual National 

Health Professional Education Reform Forum : ANHPERF 2018) "ผนึกพลังภาคี

ปฏิรประบบสขภาพ" "Synergizing Partners : The Key for Health Systems

12/11/2561 13/11/2561
ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

กรุงเทพมหานคร

นางสาวเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวเพลินตา พิพัฒน์สมบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ Integrated Course Design and Instructional Model Development 11/7/2562 12/7/2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

นายรังสรรค์ มาระเพ็ญ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นายรังสรรค์ มาระเพ็ญ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นายรังสรรค์ มาระเพ็ญ คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นายรังสรรค์ มาระเพ็ญ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นายรังสรรค์ มาระเพ็ญ คณะพยาบาลศาสตร์ Integrated Course Design and Instructional Model Development 11/7/2562 12/7/2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

นางรัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางรัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางรัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางรัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางรัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 3/6/2562 5/6/2562
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า เขต

ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวรุ่งนภา ป้องเกียรติชัย คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวเรณู ขวัญยืน คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวเรณู ขวัญยืน คณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม" 28/11/2561 30/11/2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

นางสาวเรณู ขวัญยืน คณะพยาบาลศาสตร์ การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม 28/11/2561 30/11/2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

นางสาวเรณู ขวัญยืน คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวเรณู ขวัญยืน คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวเรณู ขวัญยืน คณะพยาบาลศาสตร์ Integrated Course Design and Instructional Model Development 11/7/2562 12/7/2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

นางสาวลักขณา ศรีบุญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวลักขณา ศรีบุญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวลักขณา ศรีบุญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวลักขณา ศรีบุญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวลักขณา ศรีบุญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวลักขณา ศรีบุญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 18/3/2562 18/3/2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางลัดดาวัลย์ เตซางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางลัดดาวัลย์ เตซางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางลัดดาวัลย์ เตซางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นายวิวินท์ ปุรณะ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นายศตวรรษ อุดรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นายศตวรรษ อุดรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นายศตวรรษ อุดรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาล: เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า (Nurse -  A Voice to Lead Health For 

All)
15/5/2562 17/5/2562

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา

 กรุงเทพมหานคร

นางศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณะพยาบาลศาสตร์

การพฒนาการศกษาสาหรบบุคลากรดานสุขภาพ ครงท (5th Annual National 

Health Professional Education Reform Forum : ANHPERF 2018) "ผนึกพลังภาคี

ปฏิรประบบสขภาพ" "Synergizing Partners : The Key for Health Systems

12/11/2561 13/11/2561
ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

กรุงเทพมหานคร

นางศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณะพยาบาลศาสตร์ Integrated Course Design and Instructional Model Development 11/7/2562 12/7/2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

นางศิริพร นันทเสนีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางศิริพร นันทเสนีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางศิริพร นันทเสนีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางศิริพร นันทเสนีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 3/6/2562 5/6/2562 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางศิริพร นันทเสนีย์ คณะพยาบาลศาสตร์

"เปดโลกนวตกรรมการพยาบาลจตเวชเพอการคนสูสุขภาวะ : กาวตอไปเพออนาคต 

(Explore Psychiatric Nursing Innovation for Recovery : Next step for the 

future)"

17/6/2562 19/6/2562 ณ โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร

นางสมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ Integrated Course Design and Instructional Model Development 11/7/2562 12/7/2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

นางสาวสุนิดา ชูแสง คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวสุนิดา ชูแสง คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวสุนิดา ชูแสง คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวสุนิดา ชูแสง คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวอรนุช ชูศรี คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวอรนุช ชูศรี คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวอรนุช ชูศรี คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวอรนุช ชูศรี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 18/3/2562 18/3/2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางอริยา ดีประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางอริยา ดีประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางอริยา ดีประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางอริยา ดีประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางอริยา ดีประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 3/6/2562 5/6/2562 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางอริยา ดีประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์

"เปดโลกนวตกรรมการพยาบาลจตเวชเพอการคนสูสุขภาวะ : กาวตอไปเพออนาคต 

(Explore Psychiatric Nursing Innovation for Recovery : Next step for the 

future)"

17/6/2562 19/6/2562 ณ โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร

นางอันธิฌา สายบุญศรี คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางอันธิฌา สายบุญศรี คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางอันธิฌา สายบุญศรี คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางอันธิฌา สายบุญศรี คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางอันธิฌา สายบุญศรี คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 3/6/2562 5/6/2562 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางอันธิฌา สายบุญศรี คณะพยาบาลศาสตร์

"เปดโลกนวตกรรมการพยาบาลจตเวชเพอการคนสูสุขภาวะ : กาวตอไปเพออนาคต 

(Explore Psychiatric Nursing Innovation for Recovery : Next step for the 

future)"

17/6/2562 19/6/2562 ณ โรงแรมตวันนารามาดา กรุงเทพมหานคร

นางอารียา เตชะไมตรีจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางอารียา เตชะไมตรีจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางอารียา เตชะไมตรีจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางอารียา เตชะไมตรีจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์
The 4th International Congress on Women's Health and Unsafe Abortion -  

IWAC 2019
20/2/2562 22/2/2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

นางอารียา เตชะไมตรีจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางอารียา เตชะไมตรีจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 18/3/2562 18/3/2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางอารียา เตชะไมตรีจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 3) 2/4/2562 2/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอิสรา โยริยะ คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการการจัดการคุณภาพที่เข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ 3/8/2561 3/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวอิสรา โยริยะ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง  ACLS Provider 20/12/2561 21/12/2561 ณ โรงพยาบาลตํารวจ กรุงเทพมหานคร

นางสาวอิสรา โยริยะ คณะพยาบาลศาสตร์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ 21/12/2561 21/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวอิสรา โยริยะ คณะพยาบาลศาสตร์
การประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ ตามสถานการณ์จริงด้าน 3R8C และสุขภาวะใน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
27/12/2561 27/12/2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวอิสรา โยริยะ คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยงประจําแหล่งฝึก 21/2/2562 21/2/2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวอิสรา โยริยะ คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาล: เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า (Nurse -  A Voice to Lead Health For 

All)
15/5/2562 17/5/2562

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา

 กรุงเทพมหานคร

นางสาวขวัญหทัย เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
The International Conference entitled “ Teaching Management for 

Students with Different Learning Capacities in Inclusive Classrooms
14/12/2561 14/12/2561 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวขวัญหทัย เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดทําแผ่นภาพความรู้ (Info graphic) 21/3/2562 21/3/2562 ณ อาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวขวัญหทัย เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมการดูแลสุขภาพคนวัยทํางาน (ออฟฟิศซินโดรม) 22/5/2562 22/5/2562 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวขวัญหทัย เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวขวัญหทัย เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลีนิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวขวัญหทัย เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประชุมนานาชาติ หัวข้อ “ERAMUS + Pre-departure Orientation and 

Networking 2019”
6/7/2562 6/7/2562 โรงแรม The Westin Grande Sukhumvit

นางสาวจงลักษณ์ ช่างปลื้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวจงลักษณ์ ช่างปลื้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจงลักษณ์ ช่างปลื้ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการตัดสิน การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ป. 1-3, ม.1-6 27/6/2562 27/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นายชยาพล ชมชัยยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
10/1/2562 10/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางเนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

นางสาวบุญญลักษม์ ตํานานจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวบุญญลักษม์ ตํานานจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวเบญจมาศ ขําสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวเบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวเบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวปริศนา มัชฌิมา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการ

อนามัย
12/9/2561 12/9/2561 Suan Dusit The Open ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวปริศนา มัชฌิมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 4) 3/4/2562 3/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายปฤณัต นัจนฤตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายพิเชษฐ สุนทรโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวมนรดา เลิศจิรวณิชย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางรสริน สุทองหล่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
10/1/2562 10/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวรัตนา กลิ่นจุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวรินทร์ฤดี ภัทรเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการเป็นพิธีกรและผู้ดําเนินรายการมืออาชีพ 17/10/2561 18/10/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวรินทร์ฤดี ภัทรเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการนําเสนอผลงานวิชาการ ณ ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอซ์แลนด์

เหนือ
4/11/2561 10/11/2561

ณ IJAS, University of London International 

Conference for Social Sciences

นางสาวรินทร์ฤดี ภัทรเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวรินทร์ฤดี ภัทรเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการตัดสิน การแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6 26/6/2562 26/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาววรรณา พิเชฐพฤทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาววรวลัญช์ นิตย์จินต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการเป็นพิธีกรและผู้ดําเนินรายการมืออาชีพ 17/10/2561 18/10/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 17 6/11/2561 22/12/2561 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ 4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวสุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวอัญมาศ ภู่เพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นายอุทัย สติมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายเอกชัย พุมดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวกนกวรรณ ไทยประดิษฐ คณะวิทยาการจัดการ โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวกนกวรรณ ไทยประดิษฐ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกนิษฐา ศรีเอนก คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางกรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส คณะวิทยาการจัดการ โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางกรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายกฤษณ์ นวลจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นายกฤษณ์ นวลจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวกัญญทอง หรดาล คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวกัญญทอง หรดาล คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกัญญทอง หรดาล คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกัญญทอง หรดาล คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางกาหลง กลิ่นจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางกาหลง กลิ่นจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางกาหลง กลิ่นจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางขนิษฐา ปาลโมกข์ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางขนิษฐา ปาลโมกข์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจริยะดา จันทรังษี คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจริยะดา จันทรังษี คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางจริยา เกิดไกรแก้ว คณะวิทยาการจัดการ โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางจริยา เกิดไกรแก้ว คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายจิรเดช สมิทธิพรพรรณ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายจิรเดช สมิทธิพรพรรณ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายจิรัฐ ชวนชม คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายจิรัฐ ชวนชม คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายจิรัฐ ชวนชม คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายจิรัฐ ชวนชม คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายจิรัฐ ชวนชม คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายจิรัฐ ชวนชม คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวเจนจิรา หวังหลี คณะวิทยาการจัดการ โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวเจนจิรา หวังหลี คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายชนินทร์ ต่วนชะเอม คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวชลิดา เหลี่ยมวิเศษ คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวชลิดา เหลี่ยมวิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวชวาลิน เนียมสอน คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวชวาลิน เนียมสอน คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวชวาลิน เนียมสอน คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวชวาลิน เนียมสอน คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวชารินี ใจเอื้อ คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวชารินี ใจเอื้อ คณะวิทยาการจัดการ โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวชารินี ใจเอื้อ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายชุษณะ จันทร์อ่อน คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางฐานะวัฒนา สุขวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณพสร ทับเส็ง คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณพสร ทับเส็ง คณะวิทยาการจดัการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัฏฐดา ศรีมุข คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัฐชานันท์ วีระกุล คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวณัฐชานันท์ วีระกุล คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัฐชานันท์ วีระกุล คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัฐพรรณ ตันติกุล คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายธนสันต์ สนธิศิริ คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายธนากร ปักษา คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายธนากร ปักษา คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายธนากร ปักษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมสัมมนา และแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 23/7/2562 23/7/2562 ณ ห้อง CM SUITE ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

นางสาวธิดารัตน์ คํายัง คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา 21/9/2561 21/9/2561
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวธิดารัตน์ คํายัง คณะวิทยาการจัดการ
ร่วมประชุม เรื่อง "แนวทางการจัดทําแผนและงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดตั้ง

กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม"
10/1/2562 10/1/2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี4 จุฬาลงกรณ์มหาวทยาลับย

นางสาวธิดารัตน์ คํายัง คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร “ความเป็นสวนดุสิต” สําหรับบุคลากร

สํานักงานมหาวิทยาลัย
25/2/2562 25/2/2562 ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวธิดารัตน์ คํายัง คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 2) 29/3/2562 29/3/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวธิดารัตน์ คํายัง คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายธีรเดช รักไทย คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายธีรเดช รักไทย คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 5) 4/4/2562 4/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายธีรเดช รักไทย คณะวิทยาการจัดการ โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นายนกุล ฤกษ์จริจุมพล คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการ

นักศึกษา รุ่น 4
1/8/2561 1/8/2561 ณ โรงแรม  เซ็นจูรี พาร์ค  กรุงเทพฯ

นายนกุล ฤกษ์จริจุมพล คณะวิทยาการจัดการ สัมมนา โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเรียน 13/12/2561 15/12/2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมางคล

ล้านนา  บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด

นายนคเรศ ณ พัทลงุ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายนคเรศ ณ พัทลุง คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายนคเรศ ณ พัทลุง คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายนพพร แพทย์รัตน์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวนฤมล โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนฤมล โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนฤมล โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนฤมล โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางนวลรัตน์ วัฒนา คณะวิทยาการจัดการ โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางนวลรัตน์ วัฒนา คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางนารถอนงค์ กองสารศรี คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางนารถอนงค์ กองสารศรี คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวน้ําผึ้ง ไขว้พันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวน้ําผึ้ง ไขว้พันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวน้ําผึ้ง ไขว้พันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวน้ําผึ้ง ไขว้พันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนิศานาถ มั่งศิริ คณะวิทยาการจัดการ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร"ร่วมคิดร่วมทํา นําความสําเร็จ" 17/1/2562 19/1/2562 ณ เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จังหวัดตราด

นางสาวนิศานาถ มั่งศิริ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนุชฤดี รุ่ยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนุชฤดี รุ่ยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนุสรา ลาภภูวนารถ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนุสรา ลาภภูวนารถ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางบุศรินทร์ ชื่นศิลป์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางประทินพร แรมวัลย์ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางประทินพร แรมวัลย์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางประทินพร แรมวัลย์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายประศาสน์ นิยม คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายประศาสน์ นิยม คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายประศาสน์ นิยม คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายประศาสน์ นิยม คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายปราโมทย์ ยอดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายปราโมทย์ ยอดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายปราโมทย์ ยอดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวปริศนา มั่นเภา คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวปริศนา มั่นเภา คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางปวีณา สปิลเลอร์ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางปวีณา สปิลเลอร์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางปวีณา สปิลเลอร์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางพรพิมล สุวรรณวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางพรพิมล สุวรรณวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางพรพิมล สุวรรณวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางพรพิมล สุวรรณวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภคพร กระจาดทอง คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภคพร กระจาดทอง คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 5) 4/4/2562 4/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภคพร กระจาดทอง คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภคพร กระจาดทอง คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภคพร กระจาดทอง คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภัคระวี แหวนเพชร คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภัคระวี แหวนเพชร คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภัทรพร ทิมแดง คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภัทรพร ทิมแดง คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภัทรพร ทิมแดง คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวภัทรพร ทิมแดง คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางภัทราพร ปุณะตุง คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางภัทราพร ปุณะตุง คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางภัทราพร ปุณะตุง คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางภัทราพร ปุณะตุง คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางภัทราพร ปุณะตุง คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายภุชงค์ เมนะสินธุ์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายภุชงค์ เมนะสินธุ์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายภุชงค์ เมนะสินธุ์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายภุชงค์ เมนะสินธุ์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายภูชิตต์ ภูริปาณิก คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวมนสินี สุขมาก คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวมนสินี สุขมาก คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวมนสินี สุขมาก คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวมนสินี สุขมาก คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวมะลิ ชารี คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวมะลิ ชารี คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวมะลิ ชารี คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางมานิดา เชื้ออินสูง คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางมานิดา เชื้ออินสูง คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางมานิดา เชื้ออินสูง คณะวิทยาการจัดการ
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางรจนา กวางรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางรจนา กวางรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางรจนา กวางรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวรติญา นนธิราช คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวรติญา นนธิราช คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวรติญา นนธิราช คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวรติญา นนธิราช คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวรติญา นนธิราช คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวรติวัลย์ วัฒนสิน คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางรัตนา วงศ์รัศมีเดือน คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายราเชนทร์ บุญลอยสง คณะวิทยาการจัดการ ประชุมสัมมนางานมหกรรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศ 11/9/2561 11/9/2561
ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็ฯทารา  ศูนย์ราชการและคอน

เวนชั่นเซ็นต์เตอร์ กรุงเทพฯ

นายราเชนทร์ บุญลอยสง คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายรุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายรุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวโรจนา ศุขะพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางลัดดา สวนมะลิ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางลัดดา สวนมะลิ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางลัดดา สวนมะลิ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววณิชยา ศีลบุตร คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาววณิชยา ศีลบุตร คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววณิชยา ศีลบุตร คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววณิชยา ศีลบุตร คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวรภัทร จัตุชัย คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางวรรณรัตน์ โรจนวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาววรรณรัตน์ ศรีรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววรรณรัตน์ ศรีรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววรรณรัตน์ ศรีรัตน์ คณะวิทยาการจดัการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววรรณรัตน์ ศรีรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวรัตต์ อินทสระ คณะวิทยาการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ"Game Based Learning: Latest trend Education 

2019"
29/7/2562 31/7/2562 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง

นายวรัตต์ อินทสระ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางวันเพ็ญ ควรสมาน คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางวันเพ็ญ ควรสมาน คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางวันเพ็ญ ควรสมาน คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางวันเพ็ญ ควรสมาน คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางวันเพ็ญ ควรสมาน คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางวันเพ็ญ ควรสมาน คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววันวิธู สรณารักษ์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววันวิธู สรณารักษ์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววารี ศรีสุรพล คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาววารี ศรีสุรพล คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววารี ศรีสุรพล คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววารี ศรีสุรพล คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิภาดา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิภาดา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิภาดา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิภาดา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิภาดา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิภาดา มุกดา คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิภาวี วลีพิทักษ์เดช คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิภาวี วลีพิทักษ์เดช คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิภาวี วลีพิทักษ์เดช คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิภาวี วลีพิทักษ์เดช คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวิโรจน์ เทพบุตร คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววิสาขา เทียมลม คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวศศิพร ต่ายคํา คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดทําวารสารวิชาการในรูปแบบวารสาร

อิเลคทรอนิกส์"
6/9/2561 7/9/2561

 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 8 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพฯ

นางสาวศศิพร ต่ายคํา คณะวิทยาการจัดการ
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

 ครั้งที่ 1
28/9/2561 28/9/2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

นางสาวศศิพร ต่ายคํา คณะวิทยาการจัดการ
ร่วมประชุมโครงการ "การพฒันาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring 

System  ในสถาบันอุดมศึกษา"
1/10/2561 1/10/2561

ณ ห้อง Eternity  Daylight  Ballroom  โรงแรมพูลแมน  คิง 

เพาเวอร์  กรุงเทพฯ

นางสาวศศิพร ต่ายคํา คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวศศิพร ต่ายคํา คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวศศิพร ต่ายคํา คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายศานสันต์ รักแต่งาม คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายศานสันต์ รักแต่งาม คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายศานสันต์ รักแต่งาม คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายศานสันต์ รักแต่งาม คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวศิริ ชะระอ่ํา คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
10/1/2562 10/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวศิริ ชะระอ่ํา คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวศีลสุภา วรรณสุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวศีลสุภา วรรณสุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสนธยา เรืองหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสนธยา เรืองหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสนธยา เรืองหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสนธยา เรืองหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสมธีราภ์ พรมศิริ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสมธีราภ์ พรมศิริ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสมธีราภ์ พรมศิริ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสวรรยา พิณเนียม คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสวรรยา พิณเนียม คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสวรรยา พิณเนียม คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสัมนา ติวสันต์ คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวสัมนา ติวสันต์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวสัมนา ติวสันต์ คณะวิทยาการจัดการ
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวสาวิตรี กาศสนุก คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสาวิตรี กาศสนุก คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสาวิตรี กาศสนุก คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสาวิตรี กาศสนุก คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสิทธา พงษ์ศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวสิริวดี ชูเชิด คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุชาดา คุ้มสลุด คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุชาดา คุ้มสลุด คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุชาดา คุ้มสลุด คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุชาดา คุ้มสลุด คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุชาดา คุ้มสลุด คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุตตมา แสงวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุตตมา แสงวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุทิตา จุลกนิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวสุทิตา จุลกนิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุภาภรณ์ สมไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุภาภรณ์ สมไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุภาภรณ์ สมไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสุภารัตน์ คุ้มบํารุง คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสุภารัตน์ คุ้มบํารุง คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสุภารัตน์ คุ้มบํารุง คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสุภารัตน์ คุ้มบํารุง คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสุภารัตน์ คุ้มบํารุง คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสุรพงษ์ นิ่มเกิดผล คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสุรศักดิ์ แสงเย็น คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสุรศักดิ์ แสงเย็น คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุรัชนา ช่วยรอดหมด คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุรัชนา ช่วยรอดหมด คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุรัชนา ช่วยรอดหมด คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวสุรัชนา ช่วยรอดหมด คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุวลักษณ์ ห่วงเย็น คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุวลักษณ์ ห่วงเย็น คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอนงค์นาถ ทนันชัย คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวอนงค์นาถ ทนันชัย คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอนงค์นาถ ทนันชัย คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอนงค์นาถ ทนันชัย คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางอนัญญา โปราณานนท์ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางอนัญญา โปราณานนท์ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอภิญญา ทหราวานิช คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายอรรนพ เรืองกัลปวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวอังคณา เชี่ยวชาญ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอังคณา เชี่ยวชาญ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอังคณา เชี่ยวชาญ คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางอังคณา โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางอังคณา โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางอังคณา โสภารัตนกุล คณะวิทยาการจัดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ คณะวิทยาการจัดการ การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 28/3/2562 28/3/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ คณะวิทยาการจัดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ คณะวิทยาการจัดการ การพัฒนาทักษะในการบูรณาการศาสตร์การบริหารจัดการกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 17/6/2562 17/6/2562
ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอินทิรา ไพรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวอินทิรา ไพรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวอินทิรา ไพรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอุบลรัตน์ หริณวรรณ คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายกฤตนพ ทองธิติพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมโครงการ "สร้างนักวิจัย รุ่นใหม่" (ลูกไก่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 1 22/7/2562 26/7/2562
ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารประชุม สุขอาชวอํารุง คณะคุรุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกิ่งกาญจน์ ทองงอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวขวัญจิต อิสระสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวเขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวเขมขนิษฐ์ แสนยะนันท์ธนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจรัสฟ้า โหมดสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจรัสฟ้า โหมดสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใชป้ระโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจิราภรณ์ ทองตัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายจุฑาวุฒิ จันทรมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
5/1/2562 6/1/2562

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายจุฑาวุฒิ จันทรมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเพมสมรรถนะการทางานและบรการวชาการของบุคลากรและนกศกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้าน

คอมพิวเตอร์ภมิภาคอาเซียน

22/3/2562 25/5/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียราย

นายจุฑาวุฒิ จันทรมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเพิ่มสมรรถนะการทํางานและบริการวิชาการสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัล

ได้อย่างยั่งยืน
9/7/2562 10/7/2562

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภูกะเหรี่ยง หมู่บ้านคีรีวัน ตําบลศรีนาวา 

อําเภอเมือง นครนายก

นางชฎามาศ ขาวสะอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรกัตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเพิ่มสมรรถนะการทํางานและบริการวิชาการสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัล

ได้อย่างยั่งยืน
9/7/2562 10/7/2562

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภูกะเหรี่ยง หมู่บ้านคีรีวัน ตําบลศรีนาวา 

อําเภอเมือง นครนายก

นายชาติ ทีฆะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมสัมมนางานมหกรรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศ 11/9/2561 11/9/2561
ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็ฯทารา  ศูนย์ราชการและคอน

เวนชั่นเซ็นต์เตอร์ กรุงเทพฯ



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายชาติ ทีฆะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางชูติวรรณ บุญอาชาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางชูติวรรณ บุญอาชาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

นางฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 มหาวิทยาลัยสาวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง

นายณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
19/1/2562 20/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

นางสาวณัฏฐา ผิวมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 4) 3/4/2562 3/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัฏฐา ผิวมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัฐกฤตา สุวรรณทีป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัฐบดี วิริยาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายดุสิต อังธารารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 สถาบันพลศึกษา  วิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายดุสิต อังธารารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
19/1/2562 20/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

นายดุสิต อังธารารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายดุสิต อังธารารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายดุสิต อังธารารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายตระกูล รัมมะฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
19/1/2562 20/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

นางทัศนีย์ พาณิชย์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางทัศนีย์ พาณิชย์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรหิารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายทินกร ชุณหภัทรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางทิพย์วิมล กิตติวราพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจําปี พ.ศ.2562 4/7/2562 5/7/2562 ห้อง 1304 อาคาร 13 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายแทนทัศน์ เพียกขุนทด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายแทนทัศน์ เพียกขุนทด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
18/1/2562 20/1/2562 ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวนภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเพมสมรรถนะการทางานและบรการวชาการของบุคลากรและนกศกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้าน

คอมพิวเตอร์ภมิภาคอาเซียน

22/3/2562 25/5/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียราย

นางสาวนภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเพิ่มสมรรถนะการทํางานและบริการวิชาการสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัล

ได้อย่างยั่งยืน
9/7/2562 10/7/2562

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภูกะเหรี่ยง หมู่บ้านคีรีวัน ตําบลศรีนาวา 

อําเภอเมือง นครนายก

นางสาวนาฏลดา อ่อนวิมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวนาฏลดา อ่อนวิมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
18/1/2562 20/1/2562 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นายนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเพมสมรรถนะการทางานและบรการวชาการของบุคลากรและนกศกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้าน

คอมพิวเตอร์ภมิภาคอาเซียน

22/3/2562 25/5/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียราย

นายนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเพิ่มสมรรถนะการทํางานและบริการวิชาการสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัล

ได้อย่างยั่งยืน
9/7/2562 10/7/2562

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภูกะเหรี่ยง หมู่บ้านคีรีวัน ตําบลศรีนาวา 

อําเภอเมือง นครนายก

นายปฏิญญา สุขวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายปฏิญญา สุขวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทนุมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายปเนต หมายมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
18/1/2562 20/1/2562 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นายปเนต หมายมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเพมสมรรถนะการทางานและบรการวชาการของบุคลากรและนกศกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้าน

คอมพิวเตอร์ภมิภาคอาเซียน

22/3/2562 25/5/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียราย

นายปเนต หมายมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายปเนต หมายมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเพิ่มสมรรถนะการทํางานและบริการวิชาการสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัล

ได้อย่างยั่งยืน
9/7/2562 10/7/2562

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภูกะเหรี่ยง หมู่บ้านคีรีวัน ตําบลศรีนาวา 

อําเภอเมือง นครนายก

นางสาวประวรดา โภชนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวประวรดา โภชนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
19/1/2562 20/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

นางสาวปารินดา สุขสบาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวปิยนุช พรมภมร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวปิยาภรณ์ วรานุสันติกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชคคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดทําวารสารวิชาการในรูปแบบวารสาร

อิเลคทรอนิกส์"
6/9/2561 7/9/2561

 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 8 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  กรุงเทพฯ

นางสาวพรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชคคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

 ครั้งที่ 1
28/9/2561 28/9/2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

นางสาวพรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชคคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรม หลักสูตร " การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 3 Research and Triple I 

(Ideate, Innovate, Impact) Executive Program"
9/10/2561 11/10/2561 ณ ห้อง บอลรูม บี ชั้น เอ็ม  โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส

นางสาวพรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชคคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร"ร่วมคิดร่วมทํา นําความสําเร็จ" 17/1/2562 19/1/2562 ณ เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จังหวัดตราด

นางสาวพรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชคคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชคคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพรรณี สวนเพลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพรรณี สวนเพลง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายพันชัย เม่นฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวพิชญ์สินี พุทธิทวีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
19/1/2562 20/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

นางสาวพิชญ์สินี พุทธิทวีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเพมสมรรถนะการทางานและบรการวชาการของบุคลากรและนกศกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้าน

คอมพิวเตอร์ภมิภาคอาเซียน

22/3/2562 25/5/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียราย

นางสาวพิชญ์สินี พุทธิทวีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเพิ่มสมรรถนะการทํางานและบริการวิชาการสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัล

ได้อย่างยั่งยืน
9/7/2562 10/7/2562

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภูกะเหรี่ยง หมู่บ้านคีรีวัน ตําบลศรีนาวา 

อําเภอเมือง นครนายก

นางสาวพิชญ์สินี พุทธิทวีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ"Game Based Learning: Latest trend Education 

2019"
29/7/2562 31/7/2562 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จังหวัดตรัง

นางสาวพิชญ์สินี พุทธิทวีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวเฟื่องฟ้า เป็นศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวเฟื่องฟ้า เป็นศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นายภูริพจน์ แก้วย่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายมณชัย เดชสังกรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายมณชัย เดชสังกรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายยุทธนา พิมพ์ทองงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
25/1/2562 27/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

นายยุธยา อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมประชุมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring 

System  ในสถาบันอุดมศึกษา"
1/10/2561 1/10/2561

ณ ห้อง Eternity  Daylight  Ballroom  โรงแรมพูลแมน  คิง 

เพาเวอร์  กรุงเทพฯ

นายยุธยา อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร"ร่วมคิดร่วมทํา นําความสําเร็จ" 17/1/2562 19/1/2562 ณ เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จังหวัดตราด

นายยุธยา อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายยุธยา อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมวิชาการ "เครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนวิจัยระดับนานาชาติ 19/6/2562 22/6/2562
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่

นางยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายรุ่งเกียรติ แก้วเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพชิิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาววราภรณ์ วัฒนเขจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววัจนา ขาวฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
18/1/2562 20/1/2562 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาววัจนา ขาวฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเพมสมรรถนะการทางานและบรการวชาการของบุคลากรและนกศกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้าน

คอมพิวเตอร์ภมิภาคอาเซียน

22/3/2562 25/5/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียราย

นางสาววัจนา ขาวฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววัจนา ขาวฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเพิ่มสมรรถนะการทํางานและบริการวิชาการสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัล

ได้อย่างยั่งยืน
9/7/2562 10/7/2562

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภูกะเหรี่ยง หมู่บ้านคีรีวัน ตําบลศรีนาวา 

อําเภอเมือง นครนายก

นายวัชรากรณ์ เนตรหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
5/1/2562 6/1/2562

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายวัชรากรณ์ เนตรหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวัฒนพล ชุมเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางวันดี สิริธนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สัมมนาทางวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการ

วิจัยขั้นสูง
7/6/2562 7/6/2562

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.

สวนสุนันทา

นางวันปิติ ธรรมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวิชชา ฉิมพลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

นายวิทยา ศิริพันธ์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
10/1/2562 10/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวิทยา ศิริพันธ์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวิทยา ศิริพันธ์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายวิทวัส รัตนถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวิทูรย์ คงผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นายวิทูรย์ คงผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
5/1/2562 6/1/2562

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเพมสมรรถนะการทางานและบรการวชาการของบุคลากรและนกศกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้าน

คอมพิวเตอร์ภมิภาคอาเซียน

22/3/2562 25/5/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียราย

นายศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 3) 2/4/2562 2/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางศิริพร ฉิมพลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางศิริพร ฉิมพลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

นายศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
19/1/2562 20/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

นายศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

นายศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายศิววิทย์ บัวสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมสัมมนางานมหกรรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศ 11/9/2561 11/9/2561
ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็ฯทารา  ศูนย์ราชการและคอน

เวนชั่นเซ็นต์เตอร์ กรุงเทพฯ



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายศิววิทย์ บัวสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 สถาบันพลศึกษา  วิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายศิววิทย์ บัวสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
19/1/2562 20/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

นายศิววิทย์ บัวสุวรรณ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายศิววิทย์ บัวสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสวิต ฉิมเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 5) 4/4/2562 4/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสวิต ฉิมเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสิรวัลภ์ ตู้ประกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสุขเกษม จารุวิจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 มหาวิทยาลัยสาวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง

นายสุขเกษม จารุวิจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 5) 4/4/2562 4/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุชาดา โทผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

นายสุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสุรชาติ สินวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสุระสิทธิ์ ทรงม้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
5/1/2562 6/1/2562

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นายสุระสิทธิ์ ทรงม้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวอมรรัตน์ สีสุกอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอมรรัตน์ สีสุกอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอรพิณ โกมุติบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอรพิณ โกมุติบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอรศิริ ศิลาสัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเพมสมรรถนะการทางานและบรการวชาการของบุคลากรและนกศกษา

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้าน

คอมพิวเตอร์ภมิภาคอาเซียน

22/3/2562 25/5/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียราย

นางสาวอรศิริ ศิลาสัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอรศิริ ศิลาสัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอรศิริ ศิลาสัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเพิ่มสมรรถนะการทํางานและบริการวิชาการสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดิจิทัล

ได้อย่างยั่งยืน
9/7/2562 10/7/2562

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภูกะเหรี่ยง หมู่บ้านคีรีวัน ตําบลศรีนาวา 

อําเภอเมือง นครนายก

นายอัฐเดช วรรณสินธีรกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายอัฐเดช วรรณสินธีรกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอาภาพรรณ สัตยาวิบูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายอุดมศักดิ์ กิจทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 มหาวิทยาลัยสาวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง

นายอุดมศักดิ์ กิจทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายอุดมศักดิ์ กิจทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนิพัทธ์ชนก นาจพินิจ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมอาหาร การอาหารของไทย และอาหารมาเก๊า 3/9/2561 6/9/2561 ณ เขตปกครองพิเศษมาเก๊า



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายพันธรักษ์ ผูกพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย การจัดทําแผ่นภาพความรู้ (Info graphic) 21/3/2562 21/3/2562 ณ อาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายพันธรักษ์ ผูกพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย
OVERCOMING PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL CHALLENGES IN 

THAILAND BY USING BLENDED LEARNING SOLUTION
7/5/2562 8/5/2562 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล บัณฑิตวิทยาลัย การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์หมุน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์หมุน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายเขมภัทท์ เย็นเปี่ยม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายเขมภัทท์ เย็นเปี่ยม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นายเขมภัทท์ เย็นเปี่ยม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจินตนา ตันสุวรรณนนท์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายชญาน์ทัต ศุภชลาศัย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นายชญาน์ทัต ศุภชลาศัย โรงเรยีนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายชญาน์ทัต ศุภชลาศัย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นายโชคดี นพวรรณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวณฐิญาณ์ งามขํา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นายดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นายดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวดังนภสร ณ ป้อมเพชร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวดังนภสร ณ ป้อมเพชร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ประชุมสัมมนางานมหกรรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศ 11/9/2561 11/9/2561
ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็ฯทารา  ศูนย์ราชการและคอน

เวนชั่นเซ็นต์เตอร์ กรุงเทพฯ

นางสาวดังนภสร ณ ป้อมเพชร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวดังนภสร ณ ป้อมเพชร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวดังนภสร ณ ป้อมเพชร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวเทพยุดา เฝื่อคง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นายธนภัทร ปัจฉิมม์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นายธนภัทร ปัจฉิมม์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนําเสนอผลการศึกษารูปแบบการทุจริตประจําปี

งบประมาณ2561
18/9/2561 19/9/2561

ณ ห้อง Ballroom ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา

 แกรนด์

นายธนภัทร ปัจฉิมม์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นายนบ ศรีจันทร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นายนบ ศรีจันทร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวบูชิตา สังข์แก้ว โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวบูชิตา สังข์แก้ว โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวบูชิตา สังข์แก้ว โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวเบญจพร พึงไชย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวเบญจพร พึงไชย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวเบญจพร พึงไชย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวเบญจพร พึงไชย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายพรพรหม เสียงสอน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นายพรพรหม เสียงสอน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพรเพ็ญ ไตรพงษ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวพรเพ็ญ ไตรพงษ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โครงการส่งเสรมิจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวพรเพ็ญ ไตรพงษ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพรเพ็ญ ไตรพงษ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางเพ็ญนภา เว็บบ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางเพ็ญนภา เว็บบ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภาวินี รอดประเสริฐ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวภาวินี รอดประเสริฐ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นายภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นายมนตรี พานิชยานุวัฒน์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นายมนตรี พานิชยานุวัฒน์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายมนตรี พานิชยานุวัฒน์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นายยอดชาย ชุติกาโม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นายยอดชาย ชุติกาโม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายยอดชาย ชุติกาโม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นายยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นายยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ประชุมสัมมนางานมหกรรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศ 11/9/2561 11/9/2561
ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็ฯทารา  ศูนย์ราชการและคอน

เวนชั่นเซ็นต์เตอร์ กรุงเทพฯ

นายยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายรุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นายรุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นายวัลลภ ห่างไธสง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นายวัลลภ ห่างไธสง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนําเสนอผลการศึกษารูปแบบการทุจริตประจําปี

งบประมาณ2561
18/9/2561 19/9/2561

ณ ห้อง Ballroom ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา

 แกรนด์

นายวัลลภ ห่างไธสง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นายศักดา ศรีทิพย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นายศักดา ศรีทิพย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายศักดา ศรีทิพย์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นางศิริมา สุวรรณศรี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางศิริมา สุวรรณศรี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางศิริมา สุวรรณศรี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นางศิริมา สุวรรณศรี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสมศักดิ์ เจริญพูล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นายสมศักดิ์ เจริญพูล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสรรเสริญ อินทรัตน์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายสรศักดิ์ มั่นศิลป์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวสร้อย ไชยเดช โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวสุรดา จุนทะสุตธนกุล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวสุรดา จุนทะสุตธนกุล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวอัญชลี รัตนะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวอัญชลี รัตนะ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นายอานุภาพ รักษ์สุวรรณ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "ข้อความคิด ว่าด้วยการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง" 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวเอกอนงค์ ศรีสําอางค์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนบทความวิชาการและ

งานวิจัย"
9/8/2561 10/8/2561

ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต

นางสาวเอกอนงค์ ศรีสําอางค์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนําเสนอผลการศึกษารูปแบบการทุจริตประจําปี

งบประมาณ2561
18/9/2561 19/9/2561

ณ ห้อง Ballroom ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา

 แกรนด์

นางสาวเอกอนงค์ ศรีสําอางค์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวเอกอนงค์ ศรีสําอางค์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวกาญจนรัตน์ รัตนสนธิ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวกาญจนรัตน์ รัตนสนธิ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562

ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายไกรศักดิ์ พิกุล
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
ประชุมสัมมนางานมหกรรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศ 11/9/2561 11/9/2561

ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็ฯทารา  ศูนย์ราชการและคอน

เวนชั่นเซ็นต์เตอร์ กรุงเทพฯ



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายไกรศักดิ์ พิกุล
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวจตุรดา โภชนจันทร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการ

อนามัย
12/9/2561 12/9/2561 Suan Dusit The Open ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นายจิระพงศ์ ป้อมน้อย
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวจริานุช โสภา
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจิรานุช โสภา
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562

ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจุฑามาศ เชาว์พิพฒันะ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562

ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562

ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562

ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวชนาภา นิโครธานนท์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562

ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวชรินดา วิเศษรัตน์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
10/1/2562 10/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวชรินดา วิเศษรัตน์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวชุติมา จักรจรัส
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562

ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายฐาปนะ แตงจุ้ย
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
อบรมโครงการ "สร้างนักวิจัย รุ่นใหม่" (ลูกไก่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 1 22/7/2562 26/7/2562

ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารประชุม สุขอาชวอํารุง คณะคุรุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน "เทคนิคและแนว

การสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง"
3/7/2562 3/7/2562 ณ ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวดุจตะวัน กันไทยราษฎร์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการ

อนามัย
12/9/2561 12/9/2561 Suan Dusit The Open ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562

ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562

ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562

ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายธนะวิทย์ เพียรดี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562

ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวธัญชนก บุญเจือ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางนพมาศ กลัดแก้ว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562

ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนวพรรษ รอดเกิด
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย 13/12/2561 13/12/2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหิน NB8

นายนัษฐ์ กาญจนัษฐิติ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวนียกานต์ ลิ่มอรุณ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 9 11/3/2562 15/3/2562

ชั้น 3 ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้า และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวปาลิดา สําเภาทอง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย 13/12/2561 13/12/2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหิน NB8

นางสาวปาลิดา สําเภาทอง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 9 11/3/2562 15/3/2562

ชั้น 3 ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้า และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวปิยะดา ศรีบุศย์ดี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวพนารัตน์ ศรีแสง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ (SDUPSF) รุ่นที่ 1 21/11/2561 23/11/2561 ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวพนารัตน์ ศรีแสง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ (SDUPSF) รุ่นที่ 1 21/11/2561 23/11/2561 ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพนารัตน์ ศรีแสง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย 13/12/2561 13/12/2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหิน NB8

นางสาวพนารัตน์ ศรีแสง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
สัมมนาวิชการ เรื่อง "Professional Teacher based on UKPSF" 2/7/2562 2/7/2562 ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพราวธีมา ศรีระทุ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562

ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพิมพ์มาดา วิชาศิลป์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพิมพ์มาดา วิชาศิลป์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562

ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพิมพ์รวี ทหารแกล้ว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562

ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางเพ็ญพักร์ศิณา วิเชียรวรรณ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562

ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562

ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562

ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายมานะ เอี่ยมบัว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
ศึกษาดูงาน Software  ในการออกแบบแสดงภาพ 5 มิติ 22/8/2561 22/8/2561

ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  ถนนสาทรใต้  เขตสาทร

  กรุงเทพฯ

นางสาวรัตน์ชนก นิภาวรรณ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการ

อนามัย
12/9/2561 12/9/2561 Suan Dusit The Open ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวรัตน์ชนก นิภาวรรณ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวรุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
14/1/2562 14/1/2562 ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววรรณพรรธน์ ริมผดี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562

ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาววรรณิกา เกิดบาง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาววรรษมน ทองเกิด
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย 13/12/2561 13/12/2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหิน NB8

นายศรัฐ สิมศิริ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

เสนอผลงานวิจัย นานาชาติ ในงานประชุม International Conference on 

Environment and BioScience (ICBS 2018) ครั้งที่ 8
9/10/2561 13/10/2561

The Hong Kong Chemical, Biological &Environmental 

Engineering Society 

นางสาวศริญา ประเสริฐสุด
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางศิริพร เอลวอสลี
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย 13/12/2561 13/12/2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหิน NB8

นายศิริศักดิ์ ศรีวิสรณ์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
การจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจําปี พ.ศ.2562 4/7/2562 5/7/2562 ห้อง 1304 อาคาร 13 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสาติยา มิ่งวงศ์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
หลักสูตร การอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจําปี พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 4) 3/4/2562 3/4/2562 ห้อง 13304 (ชั้น 3) อาคาร 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายสาระ มีผลกิจ
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวสุติมา อ่อนแก้ว
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาสมรรถนะสากลของบุคลากร ในหัวข้อ "ระบบ

การศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศจีนและเยาวชนจีนในปัจจุบัน"
26/3/2562 26/3/2562 ห้องประชุมกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นายสุรพศ ทวีศักดิ์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย 13/12/2561 13/12/2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวหิน NB8

นางสาวอังค์ริสา แสงจํานงค์
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร"ร่วมคิดร่วมทํา นําความสําเร็จ" 17/1/2562 19/1/2562 ณ เกาะกูด พาราไดซ์ บีช จังหวัดตราด

นายเอกชัย จากศรีพรหม
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการ

อนามัย
12/9/2561 12/9/2561 Suan Dusit The Open ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นายเอกชัย จากศรีพรหม
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการ

บริการ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวกนกกานต์ วีระกุล โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกนกกานต์ วีระกุล โรงเรียนการเรือน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกนกวรรณ สัทธรรม โรงเรียนการเรือน กรรรมการตัดสิน การแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับ ม.4-6 27/6/2562 27/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาวกันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ โรงเรียนการเรือน
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์ โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา เฟื่องศรี โรงเรียนการเรือน
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวกาญจนา เฟื่องศรี โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวกาญจนา เฟื่องศรี โรงเรียนการเรือน
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวกาญจนา เฟื่องศรี โรงเรียนการเรือน กรรมการตัดสิน การแข่งขันงานประดิษฐ์ ใบตอง รดับ ม. 4-6 27/6/2562 27/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาวกาญจนา เฟื่องศรี โรงเรียนการเรือน
คณะอนุกรรมการเทคนิคแการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับดภาค สาขา

จัดดอกไม้
3/072562 3/7/2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวจันทรกานต์ ทรงเดช โรงเรียนการเรือน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการ

อนามัย
12/9/2561 12/9/2561 Suan Dusit The Open ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา โรงเรียนการเรือน
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา โรงเรียนการเรือน สาธิต การอบรม และทดสอบอาหาร ต่างประเทศ 24/3/2562 31/3/2562 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา โรงเรียนการเรือน การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจารุณี วิเทศ โรงเรียนการเรือน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการ

อนามัย
12/9/2561 12/9/2561 Suan Dusit The Open ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวจารุณี วิเทศ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวจารุณี วิเทศ โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นายฉัตรชนก บุญไชย โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายฉัตรชนก บุญไชย โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์ โรงเรียนการเรือน โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์ โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวฐิตา ฟูเผ่า โรงเรียนการเรือน
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI

 ครั้งที่ 1
28/9/2561 28/9/2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

นางสาวฐิตา ฟูเผ่า โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวฐิตา ฟูเผ่า โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวฐิตา ฟูเผ่า โรงเรียนการเรือน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัจยา เมฆราวี โรงเรียนการเรือน
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวณัจยา เมฆราวี โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวณัจยา เมฆราวี โรงเรียนการเรือน การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวณัชฌา พันธุ์วงษ์ โรงเรียนการเรือน โครงการเฉลิมพระเกียติฯเรียนรู้สู่อาชีพ (6 ชม) 2/8/2561 2/8/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

นางสาวณัชฌา พันธุ์วงษ์ โรงเรียนการเรือน การประชุมโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 12 (18 ชม.) 9/10/2561 11/10/2561 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา

นางสาวณัชฌา พันธุ์วงษ์ โรงเรียนการเรือน อบรมการประกอบอาหารจีน (9 ชม.) 26/11/2561 26/11/2561 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวณัชฌา พันธุ์วงษ์ โรงเรียนการเรือน
หลักสูตรเรื่อง เรียนรู้อาหารสู่อาชีพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2/12/2561 2/12/2561

ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ

นางสาวณัชฌา พันธุ์วงษ์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัชฌา พันธุ์วงษ์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัชนก มีประถม โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัชนก มีประถม โรงเรียนการเรือน การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวณัฐธิดา กิจเนตร โรงเรียนการเรือน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการ

อนามัย
12/9/2561 12/9/2561 Suan Dusit The Open ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว โรงเรียนการเรือน โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว โรงเรียนการเรือน อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายทรงพล วิธานวัฒนา โรงเรียนการเรือน ร่วมแข่งขันการประกอบอาหาร "Villeray & bech culinary world cup 2018" 18/11/2561 1/12/2561 ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

นายทรงพล วิธานวัฒนา โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายทรงพล วิธานวัฒนา โรงเรียนการเรือน สาธิต การอบรม และทดสอบอาหาร ต่างประเทศ 24/3/2562 31/3/2562 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา

นางสาวทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ โรงเรียนการเรือน โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ โรงเรียนการเรือน การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ โรงเรียนการเรือน อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวธัญลักษณ์ อุ่นสุข โรงเรียนการเรือน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนเพื่อการนําเสนอผลงานเข้าสู่ตําแหน่งและการ

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 3)
27/10/2561 28/10/2561 ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวธัญลักษณ์ อุ่นสุข โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวธิติมา แก้วมณี โรงเรียนการเรือน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมอาหาร การอาหารของไทย และอาหารมาเก๊า 3/9/2561 6/9/2561 ณ เขตปกครองพิเศษมาเก๊า

นางสาวธิติมา แก้วมณี โรงเรียนการเรือน ประชุมสัมมนางานมหกรรมปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปประเทศ 11/9/2561 11/9/2561
ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็ฯทารา  ศูนย์ราชการและคอน

เวนชั่นเซ็นต์เตอร์ กรุงเทพฯ

นางสาวธิติมา แก้วมณี โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวธิติมา แก้วมณี โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวธีรนุช ฉายศิริโชติ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวธีรนุช ฉายศิริโชติ โรงเรียนการเรือน โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวธีรนุช ฉายศิริโชติ โรงเรียนการเรือน การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายนราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายนราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นายนราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายนราธิป ปุณเกษม โรงเรียนการเรือน การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางนฤมล นันทรักษ์ โรงเรียนการเรือน วิทยากรและผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับแรงงานไทยที่พํานักอยู่ในต่างประเทศ 9/9/2561 16/9/2561 ณ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์

นางสาวนุจิรา รัศมีไพบูลย์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนุจิรา รัศมีไพบูลย์ โรงเรียนการเรือน โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวนุชนาฏ กุลวิทย์ โรงเรียนการเรือน
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวนุชนาฏ กุลวิทย์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนุชนาฏ กุลวิทย์ โรงเรียนการเรือน
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวนุชนาฏ กุลวิทย์ โรงเรียนการเรือน การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวนุชนาฏ กุลวิทย์ โรงเรียนการเรือน กรรรมการตัดสิน การแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับ ม.4-6 27/6/2562 27/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาวบุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน (15 วัน) 20/6/2561 4/7/2561 ณ มหาวิทยาลัยกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวบุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน การอบรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (8 ชม.) 10/7/2561 10/7/2561
ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวบุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน
การสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณางาน

บริการวิชาการแก่สังคมและทํานุบํารุงศิลปะ (8 ชม.)
30/11/2561 30/11/2561 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวบุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (8 ชม.) 14/1/2562 14/1/2562
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวบุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวบุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน Coffee Work Shop (8 ชั่วโมง) 21/2/2562 21/2/2562 ณ เดอะ พราว เอกซ์คลูซีฟ โฮเทล จ.นครปฐม

นางสาวบุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารฮาลาล (8 ชั่วโมง) 21/3/2562 21/3/2562 ณ ห้องประชุมฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวบุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวบุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนการเรือน กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 14/6/2562 14/6/2562
ณ ห้อง2402 ชั้น 4อาคารเรือนปัญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร กรุงเทพฯ

นางสาวบุษราคัม สีดาเหลือง โรงเรียนการเรือน วิทยากร  สาธิตการประกอบอาหารไทย 14/8/2561 27/8/2561 ณ โรงแรมแดวู กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม

นางสาวบุษราคัม สีดาเหลือง โรงเรียนการเรือน
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวบุษราคัม สีดาเหลือง โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวเบญจรัตน์ ประพฤทธิ์ตระกูลโรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวปภัสมน เวชกิจ โรงเรียนการเรือน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการ

อนามัย
12/9/2561 12/9/2561 Suan Dusit The Open ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

นางสาวปภัสมน เวชกิจ โรงเรียนการเรือน
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวปภัสมน เวชกิจ โรงเรียนการเรือน อบรม  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน 21/12/2561 30/12/2561 ณ มหาวิทยาลัยกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวปภัสมน เวชกิจ โรงเรียนการเรือน วิทยากรหัวข้อ "สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" 15/1/2562 15/1/2562 ณ บริเวณศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเทศบาลสุพรรณบุรี

นางสาวปภัสมน เวชกิจ โรงเรียนการเรือน
Game Based Learning : Latest Trend Education 2019 "เปลี่ยนห้องเรียน เป็น

ห้องเล่น
4/4/2562 5/4/2562

ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหาร

ฮาลาล วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวปภัสมน เวชกิจ โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 20/6/2562 20/6/2562 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ม.สวนดุสิต

นางสาวปภัสมน เวชกิจ โรงเรียนการเรือน อบรมเชิงปฏิบัติการ "5ส สู่ 7ส เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 25/6/2562 25/6/2562 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

นางสาวปภัสมน เวชกิจ โรงเรียนการเรือน กรรมการตัดสิน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 27/6/2562 27/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาวปภัสมน เวชกิจ โรงเรียนการเรือน วิทยากรบรรยาย รายวิชา อาหารมิติแห่งศาสตร์และศิลป์ 1/7/2562 1/7/2562
ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 4 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวปวิตรา ภาสุรกุล โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวปัญญภัสก์ ปิ่นแก้ว โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวปัทมา กาญจนรักษ์ โรงเรียนการเรือน โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวปัทมา กาญจนรักษ์ โรงเรียนการเรือน อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวปิยวรรณ อยู่ดี โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวปิยวรรณ อยู่ดี โรงเรียนการเรือน

ผูประเมนโครงการ "โครงการออกแบบแผนผงโครงสรางอากาคารผลต และพฒนาระบบ

คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตนําแข็ง (GMPกฎหมาย) ของ

โรงงานผลิตน้ําแข็งหลอดในภานะบรรจปิดสนิท"

5/2/2562 5/2/2562 ณ บริษัทอุตสาหกรรมน้ําแข็งไทย จํากัด  จังหวัดนนทบุรี

นางสาวปิยวรรณ อยู่ดี โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นายเป็นเอก ทรัพย์สิน โรงเรียนการเรือน
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

นางสาวผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล โรงเรียนการเรือน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ด้านอาหารและการบริการในกิจกรรม เชฟ

สัญจรเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านอาหาร
10/4/2561 11/4/2562 ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล โรงเรียนการเรือน อบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา (IT in Education) 11/3/2562 11/3/2562 ณ ห้องเรียนรวม 2 อาคารสวนแก้ว 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวพรทวี ธนสัมบัณณ์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพรทวี ธนสัมบัณณ์ โรงเรียนการเรือน อาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบัติเพื่อการอุตสาหกรรม (8 ชม.) 26/3/2562 26/3/2562 ณ ห้องประชุมฮาลาล 3 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางสาวพรทวี ธนสัมบัณณ์ โรงเรียนการเรือน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ด้านอาหารและการบริการในกิจกรรม เชฟ

สัญจรเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านอาหาร
10/4/2562 11/4/2562 ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวพรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ โรงเรียนการเรือน
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

นางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพัทธนันท์ ศรีม่วง โรงเรียนการเรือน ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์อาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร 11/12/2561 15/12/2561 จังหวัดชัยนาท

นางสาวพัทธนันท์ ศรีม่วง โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพัทธนันท์ ศรีม่วง โรงเรียนการเรือน
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
18/1/2562 20/1/2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ําไพร โรงเรียนการเรือน อบรม  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน 21/12/2561 30/12/2561 ณ มหาวิทยาลัยกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ําไพร โรงเรียนการเรือน
หลักสูตร KM Speed Up : การเขียนผลงานเข้าสู่ระดับชาํนาญการ สําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสายสนับสนุน
7/2/2562 7/2/2562 ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพิรมาลย์ บุญธรรม โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพิรมาลย์ บุญธรรม โรงเรียนการเรือน การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภัทราทิพย์ รอดสําราญ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวภัทราทิพย์ รอดสําราญ โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง โรงเรียนการเรือน โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวมนฤทัย ศรีทองเกิด โรงเรียนการเรือน อบรมการประกอบอาหารจีน (9 ชม.) 26/11/2561 26/11/2561 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวมนฤทัย ศรีทองเกิด โรงเรียนการเรือน แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย (3 ชม.) 13/12/2561 13/12/2561 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวมนฤทัย ศรีทองเกิด โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวยศพร พลายโถ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวยศสินี หัวดง โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวราตรี เมฆวิลัย โรงเรียนการเรือน วิทยากร  สาธิตการประกอบอาหารไทย 14/8/2561 27/8/2561 ณ โรงแรมแดวู กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม

นางสาวราตรี เมฆวิลัย โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางวราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางวราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางวราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน วิทยากร จัดทําครงการ "ฝึกอาชีพ อาหารไทย คาวหวาน สร้างรายได้" 28/6/2562 28/6/2562
ณ วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ตําบลจรเข้สามพัน อําเภออู่

อง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายวีระ พุ่มเกิด โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวีระ พุ่มเกิด โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นายวีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายวีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ โรงเรียนการเรือน วิทยากร จัดทําครงการ "ฝึกอาชีพ อาหารไทย คาวหวาน สร้างรายได้" 28/6/2562 28/6/2562
ณ วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ตําบลจรเข้สามพัน อําเภออู่

อง จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวศวรรญา ปั่นดลสุข โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวศวรรญา ปั่นดลสุข โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวศวรรญา ปั่นดลสุข โรงเรียนการเรือน การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสังวาลย์ ชมภูจา โรงเรียนการเรือน โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวสายบังอร ปานพรม โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี โรงเรียนการเรือน อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์ โรงเรียนการเรือน โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์ โรงเรียนการเรือน อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุนิทรา ชัยภัย โรงเรียนการเรือน
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย มุ่งสู่การ

พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (Super Teacher)
4/1/2562 6/1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จังหวัดยะลา

นางสุภาวดี นาคบรรพ์ โรงเรียนการเรือน โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสุภาวดี นาคบรรพ์ โรงเรียนการเรือน การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสุภาวดี นาคบรรพ์ โรงเรียนการเรือน อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวสุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ โรงเรียนการเรือน โครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักวิจัยอาคันตุกะ” 30/4/2562 30/4/2562
ณ ห้องประชุม ดุสิตพารา 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ โรงเรียนการเรือน การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงการนําไปใช้ประโยชน์ 25/6/2562 25/6/2562
ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ โรงเรียนการเรือน อบรมเชิงปฏิบัติการ "Game Based Learning: Latest Trend Education 2019" 30/7/2562 31/7/2562
ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นางสาวโสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวหทัยชนก ศรีประไพ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวหทัยชนก ศรีประไพ โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นายอรรถ ขันสี โรงเรียนการเรือน
ปฏิบัติงานต่างประเทศ  เกี่ยวกับการเผยแพร่ตํารับอาหารไทย และอธิบายถึงวัตถุดิบ 

ส่วนผสมเครื่อง สาธิตวิธีการปรุง และรสชาดอาหาร
24/8/2561 10/9/2561 ณ โรงแรม Belmond Miraflores Park ประเทศ เปรู

นายอรรถ ขันสี โรงเรียนการเรือน โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวอรอนงค์ ทองมี โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายอัครพล ไวเชียงค้า โรงเรียนการเรือน
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายอัครพล ไวเชียงค้า โรงเรียนการเรือน กรรมการตัดสิน การแข่งขันงานประดิษฐ์ ใบตอง รดับ ม. 4-6 27/6/2562 27/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาวอานง ใจแน่น โรงเรียนการเรือน โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกพันเราชาวสวนดุสิต 1/2/2562 1/2/2562 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย

นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์ โรงเรียนการเรือน
การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา
4/12/2561 4/12/2561 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์ โรงเรียนการเรือน กรรมการตัดสิน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ 27/6/2562 27/6/2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เทคนิคสุพรรณบุรี

นางสาวอุบล ชื่นสําราญ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวอุบล ชื่นสําราญ โรงเรียนการเรือน การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 28/2/2562 28/2/2562
ณ ห้อง 402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวอุบล ชื่นสําราญ โรงเรียนการเรือน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพิชิตงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ปีงบประมาณ

 2564"
4/6/2562 5/6/2562 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



ชื่อ - นามสกุล 1 หน่วยงาน หลักสูตรอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด สถานที่จัดอบรม

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) ที่ได้รับการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ

ประจําปีการศึกษา 2561 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

นายเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ โรงเรียนการเรือน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ / งานสร้างสรรค์: แนวคิดเทคนิค

ต่างๆ
14/1/2562 14/1/2562 ณ ห้อง Hall 3 ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต




